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Politinė aVVkilJ ^ZlVZlito sporto švente čikagoje
’ v M Prieš penkerius metus toron rintas grobis. Komandinėse var

PO LONDONO MASKVOS DVYNAI BANDO PATEKTI tiškių suruoštos Šiaurės Ame žybose, neatvykus trečiajam ko 
rikos lietuvių sportinės Žaidy mandos dalyviui, vytiečiai dvie 
nes jau virto metiniu įvykiu, se sausai sausai supylė visus sa 
Štai, balandžio 21—22 dd. Či vo priešininkus ir pirmą kartą 
kagoje įvyko šeštųjų žaidynių žaidynėse 
pavasario ratas, kuriame buvo rio vardą. Antraisiais liko Ro 
pravesti kamuolio žaidimai: kr chesterio Sakalas.
epšinis, tinklinis, stalo tenisas, Kaip ir buvo laukta, moterų 
ir. .. šachmatai. Žaidynės su vienete dominavo wašingtonie

WASHINGTONAN
Sensacijos apie „kolektyvinę Maskvos diktatūrą” nesibaigia. 

Stalinas esąs nužudytas, o Vi šinskis esąs nunuodytas.
Maskvos dvyniai — Chrus Tai toks buvo Bevano susitiki 

čiovas su Bulganinu — sugrįžo 
į Maskvą. Prieš išvykdami iš 
Londono, jie priėmė žurnalis 
tus, kuriems prisipažino, kad 
jie norėtų paviešėti ir Washing 
tone, tiktai Eisenhoweris nesu 
tinka jų priimti. Už tai jie pa 
kvietė apsilankyti Maskvoje A. 
Edeną, kuris pakvietimą 
męs.

BENDRAME 
KOMUNIKATE

sakoma, kad Rusija sutinka 
pintis taikos išlaikymu vidurt 
niuose rytuose, laikantis JT ri 
jų, kurio**..jiems duoda teisę, 
kas nepatinka, vetuoti. Be to, 
sakoma, kad bus išplėsta dau 
giau prekyba, kurios rusai la 
bai nori, ypač, — prekybos ka 
rinėm medžiagom, kas Atlanto 
sutartim yra draudžiama.

VISAI NESUSITARTA
nei dėl Vokietijos, nei Korėjos, 
nei Vietnamo sujungimo, nei 
dėl nusiginklavimo. Nė vienas 
svarbus klausimas rusų nebuvo 
priimtas. Jie buvo Londonan at 
vykę diktuoti, ne tai tis. Tiesa, 
buvo slaptų 
kurių vaisius 
nėra.

Ryšium su
si Londone, pasklido daug pa 
sakojimų ir net anekdotų, pav., 
kaip- Chruščiovas meilinosi prie 
Čaplino, vadindamas jį geni 
jum, kaip sovietiniai vadai ūžė 
viešbuty baliuje ir tt. Bet dvy 
niai ypač buvę apkartę dėl 
NEMALONIAUSIO FAKTO
—demonstracijų, kurios buvo rius (NL bus paskelbta), 
labai impozantiškos ir kurios

• dabai sudilginę jų nervus, 
iChruščiovas net pagrasino

mime bomba. . .
Verta suminėti dar, kad

nių vizitas
PAS

užsibaigė 
komunistų 
Darbiečiai 
jie padarytų žygių paleisti iš 
Rusijos ir satelitų kalėjimų dar 
bininkijos veikėjus socialistus. 
Chruščiovas j tai atsakė, kad 
Rusijoje socialistų nėra. Tada 
Bevanas tikėdamasis suminkš 
tinti Chruščiovo širdį, bandė 
įkalbėti jį priimti sąrašą (200) 
asmenų, patyrinėti jų padėtį, EGIPTO-IZRAELIO KARAS 
galimas dalykas, jiems ir palen 
gvinti bjūuio sąlygas. Bet

' ' CHRUŠČIOVAS GRIEŽTAI 
ATMETĖ BEVANO 
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Žinios iš VLIK’o
RŪPINAMASI SIBIRAN IŠTREMTŲJŲ LIETUVIŲ 

LIKIMU
Pasikalbėjimas su VT pirminin ke A. Deveniene

1. Ar negalėtum tamsta pa atsargumą bei sovietų pažini 
skelbti tremtinių Sibire klausi mą deda daug vilčių.
mu visuomenei kokį pareiški 3. Q kaip su laiškais ir siunti 
mą? niais: ar nepavojinga juos ten

— Sibiro lietuvių klausimas siųsti?
skirstytos į du ratus. Vasaros tė Rūtelionienė baigmėje laimė V. Tarybai rūpi. Tačiau sąly 
rate visos Amerikos ir Kanados jusi prieš Kasperavičiūtę, To gos verčia apie Sibiro lietuvių 
lietuviai sportininkai rungty ronto Vytis. Šioje klasėje vai reikalus daug nekalbėti. Man 
niaus futbole, lauko tenise, pla žėsi 14 tenisininkių — tai irgi tenka jau daugiau kaip 10 me 
ūkime ir lengvoje atletikoje. šioks toks rekordas. Dvejeto tų rinkti apie tai medžiagą ir

Žaidynės į Čikagą sutraukė baigmėje Neries Tonkūnaitė - žinias, bet ir šiandien nesu tik 
per 250 sportininkų ir apie tiek -Blandytė įveikė Žaibo Laiku ra, ar galiu 
pat žiūrovų(!). Kanadiečius naitę—šikšniūtę. Mišrų dveje Visa padėtis

užsitarnavo meiste

mo su Chruščiovu finalas...
Greta to, vis daugiau iškyla 

sensacijų apie kolektyvinę dik 
tatūrą. Dabar jau įrodinėjama, 
kad Stalinas buvęs nužudytas 
taip pat „kolektyviškai“ — pir 
ma buvę pašalinti Stalino gydy 
tojai, kurie prieš tai buvę pra 
nešę, kad Stalinas visai sveikas 
ir tvirtas, o paskui — ir netikė 
tai Stalinas.

VIŠINSKIO TRAGEDIJA
taip pat iškyla viešumon. Paša 
linę Staliną „kolektyvininkai“ 
gretinasi ir prie Stalino bendra 
darbių, kurių vienas svarbiau 
siu buvo Višinskis, kaip Stali 
no valios vykdytojas išžudant 
5.000 karininkų su Tuchačevs 
kiu pryšaky. Višinskiu! buvo 
įsakyta grįžti Maskvon, bet 
jam delsiant ir jieškant prieg 
landos Amerikoje, buvęs atsiųs 
tas spec agentas, kuris griež 
tai puolęs Višinskį. Po trijų die 
nų Višinskis staiga „miręs“ ir 
Amerikos gydytojai prie jo ne 
buvo prileisti. Teigiama, kad 
jo mirties priežastim buvę nuo 
dai. Dabar Maskvos teisės 
nalas jau puola Višinskį, 
jis buvęs tas, kuris gerai žino 
damas visą prievartą ir klastą, 
kaltinęs Tuchačevskį ir reikalą 
vęs jam ir kitiems karininkams 
mirties bausmės.

„LIFE” PASKELBĖ 
carinės policijos dokumentus 
su įrodymais, kad Stalinas tik .ke parodė tinklininkai. 1 
rai buvo caro Nikalojaus II šm laimėtoju išėjo Neris, baigmėje tenisu turėtų būti jųjų krepšy kruvinu prakaitu. Tačiau ir bol 
pas ir išdavinėjo revoliucionie paklupdžiusi Lituanicą. Pirmą je. " ’ J ‘

Ka jame rate Vytis, trečiame sete Bendrai paėmus,
dangi visi „kolektyvininkai“ vedant 7:0, nelemtai pralaimė pasiekė. Sportininkai buvo

kad buvo' Stalino sąmokslų bendra jo Clevelando Žaibui ir iškrito nuoširdžiai priimti, varžybų oi 
van darbiai, tai dabar kyla klausi iš tolimesnių varžybų. Iš šešių ganizacija sklandi, gi svarbiau 

mas, kurio bus eilė?
Besivystant Maskvos įvykia 

ms, jau ruošiama dirva Staliną
IŠ MAUZOLEJAUS. 

IŠMESTI
Esą jo lavonas būsiąs perkel 

tas į. . . tėvynę, Gruziją, nes ne 
gi žulikas su „šventuoju“ gali 
gulėti greta. . .

Kai taip beviltiškai įklimpę 
Europos reikalai, Artimuosiuo 
se Rytuose JT gen. sekretoriui 
gana gerai sekasi. Jam vis dėl 
to pasisekė sulaikyti

prie

rū

pasitarimų, apie 
žinių tuo tarpu

dvyniu lankymu

dvy

DARBIEČIUS 
skandalingai, ypač 
simpatikui Bevanui. 
prašė dvynius, kad

žur 
kad

Atrodo, kad šioje srityje tai 
kos klausimas palankiai stumia 
si pirmyn.

Blogiau yra su Kipru ir Al 
žiru. Ir vienoje ir kitoje srityse

ir atsisakė priimti kalinių sąra tebevyksta teroro aktai ir veik 
šą, nes jis jais nesirūpinsiąs... kasdien užmušama žmonių.

iš

— Jeigu kas iš stovyklos pa 
rašo į užsienį ir laiškas ateina 
arba artimieji jam ką pasiunčia, 
tai čia — natūralus kelias, ne 
paslėptas. Nemaža siuntinių 
gaunama ir iš tėvynės, kiti atei 
na iš Lenkijos, Vokietijos, Ru 
munijos etc. Bet tie siuntiniai 
yra asmeniniai, vardiniai. Ta 
čiau jeigu kokia organizacija 
staiga pradėtų siųsti į stovyk 
lą dešimtimis siuntinių ar lietu 
viams, ar kurios tikos tautybės 
žmonėms, tai tuojau prasidėtų 
tardymas, kodėl tos organizaci 
jos siunčia, rasi, gavėjas susiži 
no su užsieninėmis organizaci 
jomis, kurios nėra palankios ko 
munistiniam režimui, ar gavė

> gal kuo nors nusiskundžia, 
ir sunku gy 
organizuotas

atvirai pasakyti.
nuolat kinta. To

atstovavo abu Toronto klubai tą nuskynė Rūtelionienė — So dėl ir Vykd. Taryba negali už
—L.S.K. Vytis ir P.P.S.K. Auš liūnas. Antroje vietoje liko Kas tikrinti ar duoti kokių nors ga 
ra. Iš viso dalyvavo per dešimt peravičiūtė — Gvildys, abu Vy rantijų, jog Sibire laikomam 
sporto vienetų. ties. Vyrų dvejete vytiečiai Gvi vienam ar kitam mūsų tautie

Vyrų krepšinyje varžėsi re Idys — Neimantas supylė ro čiui pasiųstas laiškas ar siunti 
kordinis komandų skaičius, net chesteriečius Grybauską — Ma nys tikrai pasieks adresatą ir 
astuonios. Čia staigmeną patie čiulį. Stalo teniso varžybų augš ar su ten ištremtaisiais' susira 
kė šeimininkų Neries antroji čiausiame dėmesy buvo vyrų šinėjimas yra saugus.
komanda pirmame rate nuvaini vienetas, bet ir čia pernykštis 2. O ką paskiausieji duome 
kavusi Vytį 58:43 ir, perlipusi meisteris P. Gvildys, Tor. Vy nys rodo?
per visus favoritus, baigmėje tis, nerado sau vertų priešų.
įveikusi Detroito Kovą pasek Antrąja vieta i 
me 81:79.
žaidynes užbaigė pirmose rung liūnas. Be abejo, ir antrasis to
tynėse nusilenkdami studentų rontiškis V. Neimantas būtų at pradėjo kurtis. Taip daug kas masinis šelpimas šiandien dar
Lituanicai 51:80. sidūręs baigmėje, jei ne Šeimi ten turi jau pasistatę vargingas nėra galimas.

Jaunių krepšinyje rungėsi ninku kombinacijos. pirkeles, susitaisę „nuosavus Reikia žinoti, jog kiekvienas
penkios komandos. Laimėtoju Suvedus visus laimėjimus, šį daržus“, įsigiję vieną kitą gyvu susirašinėjimas iš užsienio į Si
tapo Neris II, ta pati komanda Žaidynių ratą laimėjo ir perci liuką — ir tokiu būdu ginasi birą ar iš ten siunčiamas į uzsie 
laimėjo meisterio vardą ir vy namai Diplomatijos Šefo taurei nuo bado. Daug kur vyrai tebe nį yra registruojami. Ištikrina 
rų grupėje. Clevelando Žaibas daugiausiai taškų peinė Chica laikomi už spygliuotųjų vielų mas ir kiekvieno siuntinėlio tu 
gavo antrą vietą, trečia atiteko gos Neris — 115. Antroje vie darbo vergų stovyklose.
Detroito Kovui. Visos šitos ko toje su 73 taškais liko Toronto kur paleidžiami, jie įsijungia į siuntėjai, 
mandos vedė augštos klasės žai Vytis. Clevelando Žaibas gavo kitų fnūsų tautiečių tarpą.
dimą. Taigi mūsų krepšinio at 43 taškus, kiti mažiau. Pilnasis Šiandien daug kur prievarta 
eitis yra gana šviesi. Žaidynių ir Taurės laimėtojas jau kuriami miestai, ugdoma

Nepaprastą pažangą nuo pe paaiškės po vasaros rato. Tenai pramonė, dygsta fabrikai. Visa 
reitų meti; susitikime New Yor vytiečiai turėtų geriau pasirei tai daugiausia daroma darbo

Vyrų kšti, nes bent futbolas su lauko vergų ar prievarta įkurdintųjų

vertų priešų. — Turime žinoti, kad vilkda 
pasitenkino V. mi sunkią vergiją, jų daugumas jas

Toronto aušriečiai Grybauskas, trečiąją — J So atlikę bausmę, bet priversti pa kad jiems negera
silikti Sibiro ištrėmime, ten venti, etc. Todėl

Ten, rinys, ne tik patys gavėjai bei 
, surenkant apie juos 

bolševikams reikalingas žinias. 
Aš viena žinau, jog bolševikai 
visuomet ligi šiol turėjo savo 
suktų kėslų. Ir jie nepalieka ne 
išnaudoję visų galimumų savo 
kėslams įvykdyti. Tai turi atsi 
minti visi, ir tai gerai įsidėti 

ševimai priversti daugiau skai 1 galvą. Reikia labai didelio at 
Žaidynės su tenykščiais „naujaisiais sargumo ir rūpestingumo.

4. Ko tikimasi?
— V. Taryba yra padariusi

moterų komandų, pirmą vietą šia pasisekimo priežastis, tai vi 
laimėjo Neris j, antrą Žaibas ir sų žaidimų pravedimas po vie 
trečią Vytis. nu stogu, ko iki šioliai niekas

Kuomet vytiečiai visur kitur nesugebėdavo padaryti.
turėjo lenkti galvą amerikona Bet gi tenka užsiminti apie 
ms, stalo tenisas buvo jų užtik vis augančią tendenciją į lietu 
•— ----------------------------------------- viškus sporto vienetus laimėji
ligoninėje; Pranas Nakas susimo dėliai įtraukti svetimtau 
žeidė koją. B. Greibui padaryta čius. Sąžiningesnių klubų vado 
vidurių operacija. vai traukė pečius krepšinio ai
P. LIUDŽIUS, grįždamas iš kštėje matydami ispanus, len 
Korėjos, kur praleido apie pus kus ir kit. Sklido gandai, kad ir 
antrų metų Seaulo mieste, dirb japonų buvę... Jei musu sporto 
damas kaip diplomatas D. Bri 
tanijos užsienių tarnyboje, grįž 
damas į Angliją, buvo užsukęs 
į Montreal; ir turėjo kantaktą 
su NL red.
PP. SALALŲ šeima važinėjasi 
po Ameriką savo jnašina ir lan 
ko gimines ir pažįstamus Phila 
delphijoje, Bostone, New Yor 
ke ir kitose vietose. Pakeliui 
grįždami užsuks į Hamiltoną 

INŽ. J. DANILIAUSKAS lan pas dukrą ir žentą ir šios savai 
tės gale sugrįžta į Ville Lasai 
le.

gyventojais“, ypač po darbo ve 
rgų sukilimo. Per visą Sovietų 
šiaurę praėjo sukilimai, jų bijo žygių, kad globa ir pašalpų tei 
masi ir Rusijos viduje. T ie su kimas galėtų vykti be rizikos— 
kilimai priverčiamųjų darbų galėti; būti išplėstas ir anapus 
stovyklose, kur žmonės su kas geležinės uždangos. Tada susi 
tuvais ir basliais laimėjo, yra darytų galimybių ištirti ir mū 
„Sibiro stebuklas“. Todėl ne is su tautiečių Sibire ir kitose 
malonės, bet daugiausia sukilę Šiaurės srityse atsidūrusių, pa 
lių verčiami nūdieniniai viešpa 
ėjai ir daro dabar nuęlaidas.

Patirta, kad Sibiras mus gir 
di ir radijo bangomis ir mumis 
pasitiki ir į mūsų santūrumą,

MONTREALIS
TAURO

IŠVYKA I TORONTO
Penktadienio vakare 8 vai.

Aušros parapijos salės lengvo 
mis mašinomis išvyksta mūsų 
mergaičių ir vyrų krepšininkai 
Torontan, dalyvauti Kanados 
lietuvių krepšinio turnyre, ku 
r į vykdo Toronto sporto klu 
bas „Aušra“.

Turnyro pradžia šeštadieni 
10 vai. Prisikėlimo parapijos
sporto salėje. Sekmadieni fina SERGA: K. Merkevičius, ga 
linės rungtynės. Valdyba, vęs širdies smūgi; J. Guzevičius

kėši Montrealyje iš Cornval 
le, kur jis dirba prie Šv. Laury 
no upės kanalų vedimo. P. Da LENKŲ TAUTINĖ ŠVENTĖ 
niliauskas yra vienintelis lietu
vis pakviestas prie šio didžiojo 30 po pietų Plateau salėje Ka 
jūrų kelio vedimo. Jis mielai su nados Lenkų Kongresas ruošia 
tiko pasidalinti kanalo vedimo Gegužės 3 konstitucijos minėji 
žiniomis su NL skaitytojais, mą ir kviečia dalyvauti lietu 
Laukiamas jo pasisakymais.
MIRĖ Elzbieta Šlekytė-Dvara 
nauskienė 79 m. balandžio 29 
d., laidojama geg. 2 d.

Gegužės 6 d., sekmadienį, 3.

vius.
O. ČERKUS pasistatė didelius 
namus de Jumonvillėj ir ten per 
sikėlė gyventi.

SVARBUS ADRESAS
Praeitame NL numeryje, str 

aipsnyje apie siuntinius į Sibi

vadovybė neužkirs kelio pana 
šiems pasireiškimams, ateities 
Žaidynėse dalyvaus vien tik ga 
būs svetimtaučiai, nors ir po lie 
tuviškų klubų priedanga. Kiek 
prisimenu, Žaidynių tikslas bu 
vo suburti kartkartėmis lietu Je- 
viškąjį sportuoajntį jaunimą į 
vieną būrį, duoti jam progos ta 
rpiisavy pabendrauti, bet ne 
vien tiktai nuspręsti, kas gaus 
pusę svaro šefinio sidabro.

Vertinant Toronto Vyties pa 
sirodymą šiose Žaidynėse yra 
aišku, kad tai buvo klubo stip 
riausias pasirodymas per kele 
tą paskutinių metų. Nors krep 
šinyje ir kiek nusmukta, bet 
tiek moterų, tiek vyrų tinkiyny 
je padaryta didelė pažanga, ir 
tik lydėjusi nesėkmė ir tolimos 
kelionės nuovargis neleido at 
siekti geresnių rezultatų. Toks 
visiškas Vyties dominavimas 
stalo tenise atsitiko pirmą kai 
tą. Be sporto pažangos, nemen 
ko vytiečių skaičiaus dalyvavi 
mas Žaidynėse parodo klubo ga

DR. M. DEVENIS LIUDIJO 
JAV SENATO DARBO 

PAKOMISIJAI, 
kuri iškvietė jį telegrama į Wa 
shingtoną tikslu surašyti rezo 
liuciją prieš priverstinųjų dar 
bu naudojimą Sovietų Sąjungo

dėtį ir organizuoti jiems pagal 
bą. Šis klausimas ne tik šalpos, 
bet žymia dalimi ir politinis kla 
usimas. Todėl jis priklauso 
prie tų Vliko darbų, kur dirba 
ma ir. .. tylima. \

Kreipiuosi į visuordenę pra 
šydama pagalbos. Neprašau 
man siųsti nei laiškų originalų, 
nei pavardžių, jei kas to neno 
ri. Bet prašyčiau atsiųsti laiškų 
kopijas ir pridėti prie jų savus 
komentarus, nes be to laiškai 
nedaug ką pasako. Tekiausia ar 
suteikia iš savo pusės žinių — 
būsiu konfideciali. Ir esu įsitiki 
nusi, jog tuo būdu bus galima

kaip žino 
invazijos į 
suimtas ir 
nuvežtas į daugiau pasiekti. Kreiptis gali

Mielus prietelius
inž. VIKTORĄ ir GALIĄ DARGIUS, 

jo broliui Lietuvoje mirus, širdingai užjaučia

Smilgevičių ir Daukšų šeimos.
■

Dr. M. Devenis, 
ma, pirmosios rusų 
Lietuvą metu buvo 
per eilę kalėjimų 
Vorkutos priverstinųjų darbų ma Vliko prezidiumo * adresu 
stovyklą, kur buvo išlaikytas (403 Stanhope Street, Brooklyn 
apie pusantrų metų. Per tą lai 37, N. Y. USA), arba į Vykd. 
ką dabartinė VLIKo Vykd. Taryba: (14b) Reutlingen, Gar 
Tarybos pirmininkė A. Deve tenstrasse 5, Deutschland, 
nienė persikėlė į Ameriką, ir 
per JAV valdžios organus išrū 
pino vyro paleidimą į Ameriką. 
Tokiu būdu Dr. M. Deveniui te 
ko išgyventi pačiam tą baisiąją 
Varkutos katorgą. Tai viena.

Antra, jis buvo suimtas ir 
įkalintas be jokio apkaltinimo 
ir jokio teismo, grynai sauvališ 
kai, kaip tose priverčiamojo dar 
bo katorgose kankinami ir mi 
lionai kitų žmonių.

Visa tai Dr. M. Devenis pa Št. Palaitis, Mtl

Vėliau teks pasisakyti apie 
Lietuvoje esančius mūsų tau 
tiečius.

AUKOS „N. L”
K. Lukas, Barrington, Q. 5.—
L. Tamošauskas, Toronto 1.25
V. Mockus, S.S. Marie, O. 1.00 
J. Vilkelienė, Mtl............... 2.50
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TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 

SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTREAL, 

P. Q. Nebuvo, atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę.
Kam patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Money Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visus metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraštį 

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Veda sktn. inž. J. Bulota.

i P. L. S. S. KANADOS RAJO NO VIENETŲ VADŲ 
SUVAŽIAVIMAS 14—15 BA L. MĖN. TORONTE

i įvyko lietuvių namuose daly rėmuose.
i vaujant vienetų vadams iš To d. uždrausti skautų tėvams 

ronto, Montrealio, St. Cathari vežti į stovyklas saldžius „per 
ne, Hamiltono skautų-čių tun šildytus“ sumuštinius ir t. t., ku 
tų bei kitų atskirų vietovių, vi rie dažniausiai ir būna visų sk 
so per 100 atstovų. Suvažiavi auto pilvo ligų iššaukėjai, bei 
mą stebėjo bei aktyviai dalyva stovyklų vadovams neužsitar 
vo viešnia iš Bostono v. s. Čc nauti rūpesčiai.
pienė, Brolijos vyr. sk. v. s. St. II. Lietuvis skautas be tėvynės.

Labai išsamiai buvo išgvil sidėjo praeitais metais

SOVIETINĖ SPAUDA APIE NEMUNO UŽTVANKĄ

Pasiruošimai statyti pirmą no hidroelektrinės statybą vis 
hidromazgą prie Nemuno pra ką, kas gali padėti žmonėms, at 

Šie, ėjusiems Nemuno užkaraiuti.
1956 metai bus pirmieji staty štai toli gražu nepilnas sąra 
bos darbų metai. Šių darbų vyk šas to, kas ministerijos nurody 
dymui TSRS Elektrinių staty mu siunčiama dabar į Kauną: 
bos ministerija šiemet paskyrė trys galingi ekskavatoriai, 40 sa 
dešimtis milionų rublių ir staty vivarčių sunkvežimių, penki 
bos objektui labai daug tobulų buldozeriai, savaeigiai bokšti 

niai kranai, skreperiai, autokro 
nuo pat pirmų vikliai, sunkvežimiai, autoprie 

, akmenskaldės, pilnas 
ir neverčia išnykti kaipo lietu tą labai našiais mechanizmais, įrengimų komplektas betono ga 

Suvažiavimas visą laiką vy viams skautams. Nuo mūsų pa kurie įgalina vykdyti darbus myklai. Visa tai — tik pradžia: 
ko sklandžiai ir tikrai broliško čių priklauso steigti lietuviškus pažangiais metodais.O darbo čia artimiausiu laiku į Lietuvą bus 
je nuotaikoje. Visi užsibrėžtos skautų vienetus, tik jiems pri teks atlikti nemaža! Pakanka nusiųsta ir kitos tobulos techni 
dienotvarkės punktai buvo dis klausyti ir tebūti atsakingiems priminti, kad statybos aikštelė kos.
kutuojami, suglaustai jieškant tik prieš mūsų vadus bei Broli užims 20 kvadratinių kilomet Kauno hidroelektrinės statybo 
kuo tokslesnio ir trumpesnio iš jos ir pirmijos štabus, kurie yra rų. Reikės pastatyti keturangę je teks atlikti didžiulius žemės 

3 siaiškinimo-išvadų suformulavi lygiai tokie pat geri, kaip, kad gelžbetoninę užtvanką, pastaty darbus — reikės per trumpą lai 
7 mo. Aktualesniais klausimais prancūzų, USA ar anglų analo ti prie slenksčio hidroelektrinės ką išimti, pervežti ir dalinai su 

prityrusieji skautininkai davė giniai štabai. pastatą su galingomis turbino kloti į pylimą apie 8 milionus
trumpus pranešimus, gi disku Priešingai, mums reikia dau mis, generatoriais, pastatyti dvi kubinių metrų žemės. Kniaže
sijose buvo išryškinamos išva giau kreipti dėmesio ir išsiaiš laiptinį laivuojamąjį šliuzą, įei gubskos HES kolektyvas pasiū
dos. kinti mūsų veikimo programą namąjį ir išeinamąjį į šliuzą kalė perduoti Kauno hidroelektri

I. Skauto valgis. obalsio Tėvynės — kryptimi. nalus. Toje vietoje, kur Nemu nės statybai galingą žingsniuo
Pažymėtina ypatingai: opus Kai mes atliksime mūsų šven nas bus užtvertas, reikės 21 met jantį ekskavatorių, su kurio pa

pranešimas apie skautų maitini tą pareigą pirmiausia būti lietu rų pakelti vandens lygį ir suda galba jis vykdė žemės darbus
mosi būdą stovyklose, iškilose viais skautais, tada tikriausiai ryti didelę vandens saugyklą, pas save. Ši mašina gali per die
ir bendrai kaipo skauto virėjo į čia turi būti nukreiptas mūsų Štai kodėl jau pirmomis staty na atlikti tokią darbų apimtį,
amatą. Pranešėjas siūlė skauta sk. organizacijos nariai, 
ms grįžti į „Robinzonizmą”, 
bet per diskusijas išryškėjo maž 
daug tokia išvada:

a. Mūsų stovyklos, dažniau reliai veikia neveikdami. Tėvai 
šiai tunto apimtyje nesti dide besivaikydami dolerius — ame 
lės, todėl patartina, kad maistas rikonėdami vaikus paleidžia Die 
būtų sveikas ir patiekiamas ska vo valiai ir mažai tesirūpina jų 
utams savanorių virėjų iš pri auklėjimu, bei rėmimu net tų or 
jauciančįų skautams tarpo. ganizacijų, kurios rūpinasi jų

b. Bendrai civilizaciaji ir gy vaikais. Tokie gi vaikai suran
venimo standarto lygiui augant da būdų arba nesilankyti, arba 
ir skautų maitinimosi stovyklo visai išstoti iš organizacijų. Sk 
se bei virėjo amato klausimas autų vadai turėtų lankyti tė 
turės sekti šia kryptimi, t. y. vus, juos įtraukti į būrelius, be 
užsimokėti už gerus valgius, ndradarfoiauti, padaryti bendrų 
kad ir kitų pagamintus pietus su tėvais pobūvius. Lietuvių 
ar vakarienę, o tą trumpą sto skautų organizacija priklauso 
vyklavimo laiką sunaudoti svar ir priklausys pirmoje eilėje nuo 
besniems skautavimo klausima skautų tėvų susipratimo, tad 
ms išrišti: į čia turi būti nukreipas mūsų

c. vis dėlto didesniems viene dėmesys, o tėvų viltys jei mes
tams ir dar dėl ekonomijos pa nenorime anksčiau ar vėliau su 
tartiria skautams padedant, ga tirpti asimiliacijos katile, 
mintis pietus stovyklos ūkio Bus daugiau.

whimiii ■iiibi imu 11,

Kairys ir Rajono vadas v. s. J.
Bulota su R. dvasios vadovu s. dentas šis taip mums svarbus 
kun. Kulbiu.

Suvažiavimą
bendras visų Kanados tuntų- mus prisivilioti, išbarstyti ir su 
-vienetų susitarimas vadovau virškinti aplinkiniuose mūsų 

------------ ----- r------- -------------- . , , ..... , . . jant K. R. skautu vadeivai s. St. naujų tėvynių skautų vienetuo 
Jakštas, kviesdamas lietuvius į tai mums duoda vilčių kreiptis Naginioniui) kuris trumpu žo se. Vis dėlto tarptautiniam ska įrengimų.

į Tamstas, Spaucos endroves SUgįecjant Tautos Him utų biure mūsų padėtis gerėja, Ministerija
„Nepriklausoma Dietuva šeri SUvažiavima atidarė ir ji už ir niekas mūsų negali priversti dienų aprūpina statybos objek kabos, 
mnkus-akcinmkus ir į laikras ‘ i ........ .. ....... ....
čio „Nepriklausoma Lietuva" 
skaitytojus ir visus prašyti tai 
kos.

Talka prašoma „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ Mašinų Fondui.

Šios talkos platesnis išsiaiš 
kinimas ir nušvietimas yra iš 
siuntinėjamas kiekvienam sky 
rium atskiru laišku, o šiuo mes 
kreipiamės į Gerbiamuosius 
Skaitytojus ir prašome bendros 
paramos vajuje, skiriamame N- 
L. Mašinų Fondui,—anuo, šio 
atsišaukimo pradžioje, suminė 
tu šūkiu : „Kai du stos, visa 
dos daugiau padarys“. Tat mes 
ir prašome visų bendros talkos, 
nes tiktai Vienybėje — galybė. 
Kas vienam neįmanu padaryti, 
tai talkoje — lengviausia. Ne 
veltui mūsų tauta iš seniausių 
laikų yra sukūrusi šį garbingą 
talkų paprotį, kuris mums pa 
deda nugalėti daugelį sunkumų 
ir nuveikti didelius darbus.

Maloniai prašome neatmesti 
ypač, kad jis

Prenumerata metams:
Kanadoje ....................... $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................$6.00
Teksto eilutė ................ et. 0.15
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Prašome į talką!
Vienas žodis — ne šneka, šų darbingumą. Aišku, mūsų 
Vienas vyras — ne talka, — gausios talkos yra gražūs mū 
Kai du stos, 
Visados
Daugiau padarys. . .—,.

anuomet rašė poetas Adomas puikūs ir labai reikšmingi f ak

sų pasireiškimai, liudiją mūsų 
tautinį, pilietinį ir socialinį susi 
pratimą, bei subrendimą. Šie

klausimas. Išvadoje pasirodė, 
suorganizavo kad mes visur turime spaudimų

tautinę-kultūrinę talką.
Mūsų gyvenimo sąlygos yra 

dabar tokios, kad mes daugely 
je sričių esame reikalingi talkų. 
Ir talkas mes darome. Tautos 
Fondas yra visų mūsų talkos 
padarinys, skirtas kovos už Lie 
tuvos laisvę tikslams. BALFas 
yra antras talkos centras, ski 
riamas padėti savo tautiečiams, 
netekusiems tėvynės ir neturin 
tiems galimybės, dėl invalidu 
mo, senatvės bei ligų, kurti ir 
tvarkyti savo gyvenimą sava 
rankiškai. Vasario 16 gimnazi 
jai mes esame sukūrę specialią 
talką, o greta jos — talkiname 
saleziečiams ir kitoms mokyklo 
ms. Ir savybėje, savose bend 
ruomenėse, savose kolonijose 
mes turime nemažai visokių tai 
kų — tai bažnyčioms ir narna 
ms statyti, tai mokykloms išlai 
kyti, tai skautams ir sportinio 
karas paremti, tai studentijai 
pašelpti, tai nelaimėn pateku 
siems pagelbėti, tai. . . ir kur 
čia išskaičiuosi visas talkas, ku 
rių vis naujų atsiranda, nes ir 
visokių reikalų - reikaliukų gy mūsų prašymo, 
venimas nepritrūksta, kai jis skiriamas patarnauti mūsų vi 
'nestovi vietoje ir besįplėsda sų naudai ir, be to, išplėsti ir 
mas eina pirmyn. sutvirtinti lietuvišką židinį, rei

Malonu konstatuoti, kad vi kalingą mūsų tautos ir atkursi 
sur talkiname, visiems reikalą mos laisvos ir nepriklausomos 
ms duodame ir visa paremiame. Lietuvos naudai, drauge priside 
Tai yra mūsų kultūringumo įro dant ir prie naujosios mūsų tė 
dymas — mūsų pareigos supra vynės lietuvių gerbūvio ir visų 
timas ir mūsų širdies išraiška, lietuvių tvirtėjančio pasilaiky

Dar maloniau konstatuoti, mo.
kad dėl šių gausių talkų mes ne Būsime dėkingi už kiekvieną 
tiktai nebiednėjame ir nemen lietuviškai nuoširdų atsiliepi 
kėjame, bet — atvirkščiai — mą. O reikalas — ne asmeninis, 
mes visi kylame, mes turtėja bet bendras lietuviškas, visuo 
me: mes einame mokslus, mes meninis, bendruomeninis, 
statomės namus, mes vis dau 
giau įsigyjame judamų ir neju 
damų nuosavybių, mes einame 
į biznius, į naujus amatus, į nau 
jas profesijas; bendrai — mes 
vis tvirčiau, tikriau ir patogiau 
įsikuriame. Visi ■— kas anks 
čiau ir kas vėliau yra atvažia 
vęs į šį turtingą ir visokeriopai 
kylantį kraštą ir visi lygiai, ga 
Įima sakyti, prosperuojame.

Tat yra visiškai aišku, kad 
mūsų talkos tautiniams, kultu 
riniamS ir labdaros tikslams 
mus visus veikia paskatinamai, Spaudos Bendrovės „Nepriklau 
sukelia mumyse geresnes viltis, 
didesnes perspektyvas ir žadi 
na mumyse pasiryžimus bei na

Patalkinę mašinų fondą, tu 
rėsime modernų laikraštį, ture 
sime spaustuvę, kurios savinin 
kais būsime visi prenumerato 
riai ir, be to, tikimės, kad sumO' 
derninta spaustuvė galės nešti 
ir dividendus už kiekvieno įdė 
tąjį kapitalą, kurį sudarysime 
sudedami tikta ipo 10 dolerių 
už šėrą-akciją.

Nuoširdžiai prašome talkos.
Kanados Lietuvių Centro 

Taryba.

soma Lietuva“ Valdyba. 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakcija ir administracija.

Ką rašo kiti
A. OLIS PASISAKO APIE AMERIKOS LIETUVIŲ 

TAUTINĘ SĄJUNGĄ 
ir

bos dienomis šalies pramonės kuri sudaro 10—11 tūkstančių 
centrai, o taip pat Gorkio, Knia kubinių metrų žemės, tai yra 
žegubskos, Dubosarų ir kitos maždaug tiek, kiek gali atlikti 
hidroelektrinės siunčia į Kau du tūkstančiai darbininkų. Kžu 

no hidroelektrinės statybos spe 
cialistai ir Visasąjunginio vals 
tybinio projektavimo instituto 
Maskvos skyrius, kur buvo vy 
kdomi projektavimo darbai, dra 
uge su Vyriausiosios hidroener 
getinių įrengimų statybos vai 
dybos darbuotojais kruopščiai 
ruošia techninį projektą šio ag 
regato panaudojimui Kauno 
hidroelektrinės statyboje. Ne 
trukus žingsniuojantis ekskava 
torius bus nusiųstas prie Ne 
muno krantų.

Šiems metams ministerija pa 
skyrė Kauno hidroelektrinės 
statybai apie 20,000 kubinių 
metrų miško medžiagos, dau 
giau kaip 500 tonų metalo, 1. 
000 tonų cemento, daug stikle 
stogų dengiamosios ir elektro 
techninės medžiagos. Pirmieji 
ešelonai su krovimais jau išėjo 
iš Maskvos, Uralo, Karelijos- 
- Suomijos TSR ir iš kitų šalies 
vietų. Visos šitos medžiagos, o 
taip pat tos, kurias statybos ob 
jektai paskyrė respublika, įga 
liną statybininkus sparčiais tem 
pais pastatyti miško medžią 
gos kombinatą, gelžbetonio kon 
strukcijų gamyklą, galingą be 
tono kombinatą, gelžbetonio 
konstrukcijų gamyklą, galingą 
betono kombinatą, mechanines 
remonto dirbtuves ir kitus būti 
niausius objektus.

Kartu TSRS Elektrinių sta 
tybos ministerija duoda Kauno 
hidroeletrinės statybai viską, 
kas reikalinga pastatyti mieste 
liui, kuriame gyvens statybinin 
kai, o paskui — energetikai. 
Miesteliui pastatyti asignuota 
80 milionų rublių.

Iš Ondos HES gyvenvietės 
betonavimo darbų specialistas, 
prityręs inžinierius Ivanovas ra 
šo, kad ten darbai jau baigti, ir 
jis nori važiuoti į Kauną, Mi 
nisterija patenkino Ivanovo pra 
šymą. Artimiausiomis dienomis 
jis atvyks į Lietuvą. Ivanovas 
veža su savim pilną įrengimų 
komplektą iš Ondos HES beto 
navimo darbų laboratorijos, ku 
rios vedėju jis ten dirbo.

Daugiau kaip 200 specialis 
tų, turinčių hidrotechninės sta 
tybos patyrimą, ministerija siu 

. , _ . _ nčia Į pirmojo hidromazgo prie
vadovauti nei tai ALTui geriau yra tame gin mas pas Anglijos karalienę Nemuno statybą. Prie Nemuno 

Lietuvių New Yorke esančiam Lietuvos če neužimti pozicijos ir jame duos pagrindo 
Laisvės Komitetui. VLIKas nė nedalyvauti, 
ra viršininkas jokioms kitoms / 
organizacijoms, kurios jame ne ninku atstovas turėjo VLIKe Rytams, kas pakirstų tų kraš re elektrinės prie Svyrės, nuo 
turi savo atstovų, o juo labjau pasilikti, ar pasitraukti, nes ne tų vidaus pasipriešinimą. Ta Tereko hidroelektrinių kaska 
jis nėra viršininkas toms orga Sąjunga jį tenai skyrė. Į pada čiau, anglų vyriausybė šitą ap dos ir iš daugelio kitų naujų 
nizacijoms, kurios jame savo rytą sprendimą, kiek man žino Nukelta j 9-tą pusi. statybų.

III. Skautų Tėvų rėmėjų 
būreliai.

Pasirodė, kad visur tokie bū

Lietuvos Operos Solistei

ELZBIETAI KARDELIENEI ir J. KARDELIUI 
r mirus jų motinai ir uošvei

MARIJONAI RACIBORSKIENEI,
Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumas.

Ponams E. ir J. KARDELIAMS, 
jų motinai-uošvei Lietuvoje mirus, 

širdingiausią užuojautą reiškia

B r. D i k i n i e n ė ir M., A. D i k i n i a i

ma, ALTS žiūri taip, kad tau 
tininkai išsiskyrė su vienomis 
partijomis, bet suėjo į vienybę 
su kitomis ir suėjo į vienybę su 
diplomatais. Vienybė su diplo 
matais yra labai svarbi. Lieka 
tik pageidauti, kad ir visos ki 
tos partijos pasektų tuo pavyz 
džiu. O jei to negalima, tai, 
kad bent dalis visuomenės ras 
tų kelią į vienybę su Lietuvos 
valstybės diplomatiniais atsto 
vais, užimdama tuo atžvilgiu 
teigiamą, naudingą ir realisti 
nę poziciją“.

AR PARDUOS KATĘ 
MAIŠE?...

New Yorko „Times“ žymu 
sis bendradarbis, Drew Middle 
ton, rašo: „Anglų juokdarių 
’Bulgiu’ ir ‘Kruščiu’ pakrikšty 
ti, Sovietų Sąjungos valstybės 
galva, Bulganinas, ir komums 
tų partijos pirmasis sekreto 
rius, Chruščiovas, savo dešim 
ties dienų vizitu Anglijai, viso 
mis ekonominio pajėgumo, ir 
diplomatijos bei propagandos 
išgalėmis sieks anglams Įpiršti 
savo įkyrų draugiškumą, tikslu 
juos atšaldyti nuo antrarankia 
vimo Amerikai Vakarų apsigy 
nimo sąjungoje. Čia kaktomis 
sutiks sieną, gerai patyrusią 
anglų diplomatiją, vedamą Ede 
no ir Selwyn Lloyd. Maskvai 
jau labai nepatiko, kad ši dip 
lomatija paskyrė šešias dienas 
dešimtyje pasitarimams. Maty 
ti, B ir K norėjo visą dešimtį 
pašvęsti grynai propagandai.

Šis Vakarų ir Rytų sunkio 
sios diplomatijos susitikimas, 
be: abejojimo, pasikalbės dėl 
būdų gyventi laikotarpyje, ku

ALTS dalyvauja Amerikos 
Lietuvių Taryboje. Per ją Tary 
boję dalyvauja ir visa šiame 
krašte esančių tautininkų sro 
vė. Dėl santykių tarp visuome 
ninių organizacijų su Lietuvos

> ALTE nėra visiš
A. Olis pasisakė apie Tautiniu vės lietuviai. Tam tikslui ir vei kai vienodos nuomonės. Kai ku 
kų srovės laikyseną. „Vienybė“ kia Lietuvių Tautinis Sąjūdis, riems atrodo, kad VLIKas turi 
tą pasisakymą šitaip atpasako kuris tokiems reikalams visie būti augščiau visko ir visi kiti

ms lietuviams tautininkams yra turi būti jo vadovaujami.
Mes manome, kad juridiškai me reikale negali daryti spren 

ir faktiškai taip negali būti ir dimų. ALT veikimo sritis irgi 
nėra. O jeigu nėra, tai vien tik yra tik Amerikos ribose, nu 
įsivaizdavimais to negalima pa kreipta į Amerikos visuomenę
keisti. ir valdžią. ALT gali turėti sa j L-----------—r r--------------

Juk VLIKas dėl grynai juri Vo nuomonę apie lietuvių visuo Londonas.
diškų priežasčių negali vado menės santykius su Lietuvos Anglų visuomenė nužiūri vi 
vauti Amerikos Lietuvių Tary diplomatais bet kol yra ginčas, zitą. Sako diktatorių atsilanky 

veikia, yra bai. Jis negali

Balandžio 15 d. LNT suruoš erikos piliečiai ir ne vien tik 
tame pobūvyje ALT vicepirm. Amerikoje gyvenantieji tos sro diplomatais

ja:
„Amerikos Lietuvių Tautinė jų „pasaulinis centras".

Sąjunga gali turėti ir turi savo ALTS nėra priklausoma nuo 
nuomonę tokiais klausimais, to centro. Bet atskiri jos na 
kaip tautininkų organizavimas riai, jei nori, gali priklausyti ir 
kituose kraštuose, kokie turi bū daugelis iš tikrųjų priklauso, 
ti tautininkų santykiai su kito Ir atvirkščiai, Lietuvių Tauti 
mis iš Lietuvos kilusiomis poli nis Sąjūdis nėra priklausomas 
tinėmis srovėmis, kokios politi nuo ALTS, bet daugelis tų, ku 
kos ir taktikos tautininkų sro rie tame sąjūdyje 
vės veikėjai turi laikytis Vliko nariais ir Amerikos 
veikloje arba santykiuose su Sąjungoje.
Vliku, kokie santykiai turi bū ALTS augštai vertina išlikų 
ti su diplomatais. Tačiau vado siu Lietuvos nepriklausomybės 
vauti veikimui šioje srityje AL byloje ir nuoširdžiai pageidau 
TS neprivalo, nes tai yra daly ja, kad visi lietuviai su diploma 
kai, dėl kurių turi balsą ne Am tais kooperuotų.

atstovus turi, kadangi ką tų 
organizacijų dauguma nutars, 
taip VLIKas turės ir, daryti. Jis 
negali būti ir funkcijų vykdy 
mo partneris su diplomatais, ka 
dangi neturi diplomatų juridi
nio statuso. Jis yra grynai pro1 ris krikštijamas rungtyniuojan 
pagandinis komitetas. čiu sugyvenimu. Šiame laiko

ALTS tuo klausimu nesuda tarpyje jau negana sakyti pli 
ro jokių privalomų sprendimų, ką ‘ne’ viskam, ką Geležinė Už 
Mes manome, kad ir ALT ta danga rūsčiai kiša. Jau nereikia 

pro uždangą laužtis — ji lau 
žiasi pas mus. Nėra abejojimo, 
Bulganinas ir Chruščiovas la 
bai norėtų, kad Washingtonas 
juos pakviestų, kaip pakvietė

rusų propagan krantų važiuoja statybininkai 
dai sakyti pavergtiems krašta iš Kuibyševo ir iš Narvos HES', 

ALTS nesprendė, ar tauti ms, kad Vakarai jau draugai iš Ufos HES statybos i riš hid



1956. V. 2. — Nr. 18 (469) NEPRIKLAUSOMA. LIETU VA 3 PSL

Kaip ruošiamasi karui
PANIKA DĖL KYLANČIO SOVIETŲ KARINIO 

POTENCIALO.
RAŠO JURGIS K N YS T AUT AS

naujųjų 4-motorių T-3 7 Bison. 
Jų skaičius didėja savaičių ir

Europos ir Pabaltijo 
federacija

IŠ PABALTIJO FEDERACIJOS EKSPERTŲ KOMISIJOS 
VEIKLOS.

Bal. 9 d. įvykusiame Eksper 
mėnesių bėgyje, nes yra daro tų Komisijos posėdyje dr. M. 
mos visos galimos pastangos jų Anysas referavo apie numato 
gamybą paspartinti ir tuoj juos mą Europos federaciją ir suda 
įjungti į aktyviąją tarnybą. ryt?jį konstitucijos projektą.

Pereitojo karo veteranas, sk Pamatan buvo imtas anglų mo 
raidęs visais iki šiol turėtais bo kslininko R. W. G. Makay su nio parlamento kompetenciją 
mbonešiais, šiaip atsiliepia darytas projektas, pavadintas įeina muitai, akcizai, valiutos iš
apie B-52 savybes: „Federal Europe“. Šitas projek leidimas ir jos tvarkymas ir vi

„Brolyčiai, tai yra prietaisas, tas savo formulavime yra to si su finansais surišti bankiniai 
pralenkiąs visa, kas iki šiol bu liausiai pažengęs ir jame yra reikalai.
vo turėta bombonešių srityje, panaudotos mintys žymiausių 4 Parlamento kompetencijai

3.
Ir paskutinis klausimas, į 

rį dar tenka atsakyti, tai:
kaip stipri yra iš tikrųjų 

JAV karo aviacija 
ir kiek pagrinde turi teigimas, 
kad ji šiuo metu besudaro vos 
ketvirtadalį sovietų aviacijos 
pajėgumo?

Tenka iš anksto priminti, 
kad čia absoliučiai tikslių skai 
čių patiekti nėra įmanoma, nes 
įvairūs šaltiniai duoda gan skir Jis pasiima kuro net 4-rias eis jų Europos Federacijos šaliniu toliau priklauso amatai ir pre 
tingus skaičius, o, be to, kas temas, (tokias, kokios yra nau kų. kybą, apdraudimas visose for
prieš mėnesį ar porą galėjo bū dojamos geležinkelių transpor Referuojant buvo daromi pa mose, korporocijų steigimai, jų 

arti tikslumo, praėjus ku te), siekia 9-nių ir daugiau my lyginimai su Pabaltijo Federa kontrolė ir likvidacija, persona 
m laikui, jau galėjo būti ir lių augštį. Nepaisant to, kad jo cijos konstitucijos projektu. Fe linės ir realinės nuosavybės įgy 

pasenę, nebepilni duomenys.
Apytikriai skaičiuojama, kad 4-rių augštų namui ir starto me projektui sudaryti yra paimtos 
JAV oro laivynas susideda iš tu jis sveria 390.000 svarų, jį mintys iš Didžiosios Britanijos, 
40.000 įvairiausio tipo lėktuvų, yra nuostabiai lengva valdyti“. Jungtinių Amerikos Valstybių 
Iš to skaičiaus 22.400 priklau Prie šitokio B-52 augšto kva ir Kanados konstitucijų, 
so sausumos oro pajėgoms (Air lifikavimo tenka tik pridurti Europos Federacija, pavadin 
Force), o apie 13.000 likusių— tiek, kad jis gali nugabenti nu ta „United States of Europe" 
Karo Laivynui, (Navy), (t. y. klerinę bombą į bet kurią že sudaroma visiems laikams, taip tencija apima: darbą, darbda 
operuojančių nuo lėktuvnešių mės rutulio vietą. Jo greitis yra pat sutarties keliu kaip ir Pa vių ir darbininkų organizacijas 
bei aptarnaujančių tik laivy daug didesnis ne tik už nusenu baltijo Federacija. Iš jos išeiti ir jų teises bei pareigas, nedar 
ną). sįjį B-36, bet eventualiai ir už jau nebeįmanoma. Pamatiniais bo tvarkymą ir darbo sąlygas

Per visą eilę pastarųjų metų naujuosius sovietų bombone nariais numatoma Didžioji Bri industrijoje bei amate. Toliau 
JAV gynybos organai savo dė sius. Esant reikalui jis galės bū tanija, Vokietija ir Prancūzija, streiką ir lockautą, darbo tai 
mesį daugiau buvo sukoncent ti papildytas kuru ore, panau Kitos valstybės prie jos gali lais kos palaikymą, apdraudimą nuo 
ravę į tai, kaip parūpinti mo dojant šiam tikslui taip pat nau vu noru prisidėti bet nebegali nedarbo, darbininkų kompensa Parlamento kompetencijoje ne 
derniškų ir greitų prietaisų, ven 
giant gaminti masiškai pasenu 

tipo lėktuvus.
Pasėkoje tokios tendencijos, 

teko išimti iš apyvartos daug 
naikintuvų ir bombonešių, pa 
keičiant juos vispusiškai prana 
šesniais sprausminiais prietai 
sais. (Faktiškai ir dabartiniu 
metu tokia reorganizacija tebe 
vykdoma).

Laikinai, kol tas persitvarky 
mas bus galutinai užbaigtas, J 
AV bombonešių smogiamąją jė 
gą sudaro 1.500 greitų, (600 
myl. per vai.) B-47 keturmoto 
rių sprausminių bombonešių, 
plius apie 200 nusenstančių ir 
bebaigiamų išvesti į atsargą, 
B-36 oro- milžinų, su 6 pi opele 
riniais ir 4-riais jet motorais. 
Kalbamus B-36 bombonešius ar 
timiausioje ateityje siekiama pa 
keisti didžiausiu, greičiausiu ir 
moderniškiausių pasaulyje sun 
kiuoju bombonešiu, jet aštuon 
motOriu B-52 Stratofortress. 
Šių lėktuvų jau dabar JAV oro 
pajėgos turi rikiuotėje bent tri Vasario 16 gimnazija pavojuje? racijos gynimo reikalus iš vi kompetencijos lieka dar tauti cija mažoms valstybėms nepri 
gubai daugiau, negu rusai savo Skubiai jai aukok!! daus ir iš užsienio, nėms valstybėms. Federacijos imtina.

ku 2. Visas susisiekimo tarnybas 
kaip paštą, telefoną, telegrafą, 
radiją, televiziją, statistiką, svo 
rius ir mastus, natūralizaciją, 
immigraciją bei emigraciją.

3. Finansų srityje į Federaii

vairavimo įrengimai prilygsta deralinės Europos konstitucijos jimas, produkcija ir jos nuosa 
vybės reguliavimas ir transpor 
tas visose formose, geležinke 
liais, vandenų ir kitomis sausu 
mos transporto priemonėmis.

5. Industrijos reikaluose Fe 
deralinio Parlamento kompen

Argentina dabartyje
(REPORTAŽAS IŠ BUENOS AIRES)

Jau praslinko šeši mėnesiai, ardo Lonardi būtų likęs prezi 
kai Argentinoje sukilėlių buvo dentu ilgesnį laiką. Kiti vyriau 
nuverstas diktatorius Peronas sybės nariai ir partijos pamatę, 
ir kraštas pradėtas tvarkyti de kad prezidentas daro perdaug 
mokratiniais pagrindais. Tai ne nuolaidų peronistams, patarė 
buvo lengvas žygis sukilėliamas jam pasitraukti ir jo vieton bu 
stoti į kovą su tvirta peronistų vo paskirtas kitas iš sukilėlių 
partija ir tūkstančiais suklaidin tarpo — generolas Aramburu. ' 
tų darbininkų, kurie nieko ge šis, nebodamas įvairių grasini 
resnio nematė, kaip tik Peroną mų iš peronistų sukurtų sindi 
ir jo valdžią. Darbininkai nema katu ir peronistų, viską tvarkė 
tė ir nenorėjo tikėti antiperonis pagal savo ir naujos vyriausy 
tų kalbomis, kad Peronas ir jo bės nuožiūrą. Dėka to šiandie 
garbintojai kraunasi nepapras na jau krašte yra atstatyta tvar 
tus turtus. Dar ir po revoliuci ka ir visi pradeda įsitikinti, kad 
jos tūkstančiai darbininkų vis tikrai daug geriau, kada kraštą 
laukė grįžtančio į prezidento valdo demokratija, o ne diktatu 
kė kėdę Perono. Kada to nesu 
laukė, lengvai pasidavė peronis 
tų viliojimams jungtis į sabota 
žo akciją. Pirmiausia buvo nori 
ma organizuoti streikus fabri 
kuose, bet tokie streikai neturė 
jo jokio pagrindo. Po. to buvo 
imtasi dėti bombas įvairiose vie 
tose ir net sprogdinti bei pade 
ginėti fabrikus, iš kurių 
giausiai nuostolių kraštui 
rė susprogdintas parako 
kas netoli Buenos Aires.

Kažin kaip būtų pavykę susi 
tvarkyti su peronistais, jei pir 
masis laikinas prezidentas Edu

dau 
pada 
fabri

ra.
Diktatūros kraštui padaryti 

nuostoliai yra milžiniški, kas ne 
taip lengva bus išlyginti. Ir 
štai šiame kritiškame momente 
prasidėjo

VAIKŲ PARALYŽIAUS 
EPIDEMIJA.

Ši baisi liga, staiga pradėjusi 
plisti, pareikalavo daug aukų iš 
kūdikių tarpo ir darbo bei lėšų 
iš vyriausybės. Milionus pezų 
vyriausybė paskyrė dirbtinių 
plaučių pirkimui iš JAV; prie 
vyriausybės prisidėjo visuome 
nė, įmonės ir net valstybes. Dė 
ka didelių Vyriausybės ir visuo 
menės pastangų ši vaikų liga 
pradeda mažėti ir manoma, kad, 
atšalus orams, dar daugiau su 
mažės. Per maždaug dviejų mė 
nešiu epidemijos laiką buvo 
apie 2500 susirgimų ir apie 300 
mirimų. Epidemija daugiausia

cijas ligos atžvilgiu, vykstančių išvardinti liko tik šitie dalykai: 
ginčų likvidavimą ir pašalpas auklėjimas, religija, žemės ūkis, 
tėvams ir vaikams. žvejyba, miškai, medžioklė, pn

6. Socialinėje srityje Federa vatinės draugijos ir kai kurie 
linio Parlamento galia apima in civilinės teisės nuostatai, neįei 
validų ir seno amžiaus pensijas, n? į Federalinio Parlamento ko 
apdraudimą nuo nedarbo, dar mpetenciją.

Galiausiai Europos Federaci siaučia Buenos Aires mieste ir

jo modelio greitą KC-135 sp iš jos išeiti, 
rausminį Srratotanker.

Šie du augščiau paminėti JA 
V naujieji bombonešiai, kaip at 
rodo, ir sudarys ateityje patį 
nugarkaulį šio krašto gynybos. 
Kol buvo pasiekta norimu stan 
dartų, jų produkcija buvo gana 
lėta, tačiau yra tikra, icad jau ir 
dabartiniu metu jie pajėgtų do 
minuoti ore. Tačiau dalyko es 
mė yra tame, kad nuo šiol tie 
bombonešiai jau imta gaminti 
masiškai ir pagreitintu tempu, 
taigi nepraeis daug laiko, kai 
JAV bombonešių eilės bus už 
pildytos iki norimo skaičiaus 
moderniškiausiais ir greičiau 
siais lėktuvais, o tas skaičius 
bus toks, kad Sovietų Sąjunga 
ir iki maksimumo pakėlusi sa 
vo produkciją, (ką jau dabar ji 
yra padariusi), nebepajėgs pa 
sivyti JA Valstybių. (b. d.) paaiškinto Europos Federacijos vykdyme. išvažiuoti darbo jieškoti.

Islandijos komunistų spau parlamento. Išklausę Federalinio parla Išklausę visą pranešimą, Eks
da rašo, kad Stalinas daręs pik Europos parlamento kompe mento kompetenciją Ekspertų pertų Komisijos nariai reiške 
tadarybes, klastojęs bylas, žu tcncija apima: Komisijos nariai stengėsi ant nuomonę, kad tokiais nuosta
dęs nekaltus žmones. j Užsienių politikos ir fede greitųjų suskaičiuoti, kokios tais sudaroma Europos Federa

Kaip svarbiausia institucija 
numatomas Federalinis Parla 
mentas su nepaprastai plačia 
kompetencija. Kiekviena Euro 
pos Federacijoje dalyvaujanti 
valstybė siunčia po vieną ats 
tovą iš 250.000 rinkikų, taip 
kad pamatinės federacijos vals 
tybės sudarytų parlamentą iš 
apie 560 atstovų. Mažesnės vai 
stybės siunčia proporcingai ma nio Parlamento _ 
žiau, bet ne mažiau penkių ats bankrotus ir negalėjimus mokė Jos narys-pilietis gali kiekvie 
tovų. Pabaltijo valstybėms to ti, išradimų, patentų ir kopijų n°j Federacijos valstybėje ne 
kiti būdu tektų atstovų minimu teisę, šeimos srityje vedybų ir kliudomai įsigyti judomo ir ne 
mas, būtent, po penkis atsto skyrimosi tvarką, tėvų teisę vai judomo turto ir užsiimti kiek 
vus. Išklausę, Ekspertų Komi kų atžvilgiu, persiskyrusiųjų vienu amatu arba prekyba, 
sijos nariai reiškė nuomonę, užlaikymą. Galiausiai Federaii

apdraudimą nuo nedarbo, dar
bininkų sveikatos reikalus, ap
sidraudimus nuo ligos ir nacio ja garantuoja laisvo apsispren apylinkėse.
nalinį draudimą. dimo ir laisvo darbo bei darbo

7. Teisinėje srityje Federaii vietos pasirinkimo principą, 
galia siekia: Kiekvienas Europos Federaci

Peronistai negalėjo nurimti 
nepradėję sabotažo šioje baisio 
je tragedijoje. Buvo susekta, 
kad teroristai vienoje vaikų h 
goninėje užnuodijo orą iš JAV 
atvežtuose dirbtiniuose plau 
čiuose. Be to, pradėjo leisti gan 
dus, kad iš JAV atvežti specia

Iš šito galima daryti išvadą, lūs vaikams skiepyti vaistai yra 
kad šitame Federacijos parla niam Parlamentui priklauso nu kad mažai valstybei įėjus į Eu nuodingi ir įskiepyti vaikai gali 
mente mažųjų valstybių balsai statyti civilinį ir kriminalinį ropos Federaciją, šita, finansi mirti. Dabar vykdomas vaikų 
liktų be jokios reikšmės. Pabal procesą visose Federacijos vals škai pajėgesnių valstybių pilie skiepijimas Gama Globulinu, 
tijo Federacijos parlamento su tybėse bei aiškinti visus ginčus, čių per trumpą laiką gali būti iš bet kai kur gandų leidėjų įgąz 
darymas iš esmės skiriasi nuo kurie gali iškilti Federacijos perkama ir jos gyventojai gali dinti tėvai biją skiepyti savo 

vaikus tuo pačiu juos statyda 
mi į vaikų paralyžiaus epidemi 
jos pavojų. Tačjau, reikia tikė 
ti, kad tėvai supras tą baisų pa 
vojų, į kurį stato savo vaikus 
juos neskiepydami ir duos skie 

Nukelta į 4-tą psl.ŽVILGSNIS PRAEITIN
Kaip Lietuva išsivadavo iš okupantu

(Atsiminimų ištraukos).
RAŠO BUVĘS LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTERIS PULK. K. ŽUKAS.
22.

8. KOALICINIO 
KABINETO SUDARYMAS.

Gegužės mėn. pabaigoje pra 
sidėjo derybos tarp Krikšč.-De 
mokratų ir liaudininkų dėl ka 
bineto sudarymo. Krikš.-Demo 
kratai norėjo ministeriu pirmi 

ku matyti savo, atstovą, tei 
s.izinką A. Tumėną, o Liaudi 
ninkai — daktarą K. Grinių.

dymo šeimininakis bus Krikšč- 
-demokratai, todėl ir mano būsi 
mose pareigose pavojingiausia 
bus jų opozicija. Sumaniau

nuoširdžiai pakalbėti su 
kunigu M. Krupavičium.

Labai kukliame kun. Krupa 
vičiaus kambaryje prie „Lais 
vės“ redakcijos ilgai su juo kai 
bėjo-mės. Aš jam pasakiau, kad 
dėl savo griežtų ir savotiškų į

Krikšč-Demokratai čia parodė krašto valdymą pažiūrų Krik.- 
-dem. simpatijos negalėsiu tu 
rėti, o nuolatinė Krik.-dem. 
opozicija bus man ir nemaloni 
ir kliudys darbą.

Kariuomenės tvarkyme 
pasižadu

prisilaikyti griežto 
nepartiškumo.

daug nuolaidumo
ir sutiko su d-ro Griniaus kabi 
netu, tik pareiškė neabejotiną 
sąlygą, kad švietimo minister! 
ja turi būti jų rankose.

Kuomet galutinai susitarė 
dėl ministerio pirmininko, Kr.- 
dem. pasiėmė tris vietas: švieti 
mo ministerio (Bizauskas), tei 
singumo (Karoblis) ir užsie dieną, kai bus pastebėtas 
nių reikalų (Purickis).

D-ras Grinius pasiūlė man 
būti krašto apsaugos 

ministeriu.

aš

liuku.
Kitą dieną atsikraustė į gre 

timą kambarį jauna, graži ir 
linksma žydaitė. Kažkokiu su 
puolimu kelis kartus, eidamas 
praustis, užtikau jąją gerokai 
apnuogintą... Teko kukliai atsi 
prašinėti. Visai nenuvokiau, 
kad tai buvo mano

„angelas sargas“.
Beveik metams praslinkus, 

išeidamas iš ministerio pareigų, 
turėjau patvirtinti žvalgybų 
skyriaus išlaidas, kurių buvo 
daug milionų markių. Kur gi 
čia viską patikrinsi. Paėmiau 
pripuolamai pasitaikiusias ke 
lias pozicijas.

Iš kartotekos ištraukiau tarp 
kitų ir

„žvalgą Agurką“.
Kas jis toks? Žvalgybų sky 
riaus viršininkas Lipčius išėmė 
iš seifo slaptą agentų knygą, su 
rado joje „žvalgą Agurką". Ir 
štai ką pamačiau: „Raja Nochi

Kur ir kaip su ja susipažinau, 
neatsimenu. Įdomu, kad jos ma 
lonumas pasibaigė lygiai su ma 
no ministeriavimo pabaiga.

Vėliau ta maloni panelė bu 
vo p. Smetonienės „dvaro da 
ma“.

11. KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIJOJE

Bene 15 birželio buvo suda 
rytas ministeriu kabinetas, tai 
jau St. Seime atsisėdau nebe 
savo nuolatinėje nario vietoje, 
bet ministeriu ložėje. St. Seimo 
pasitikėjimą gavome. Ir kur gi 
negausi? Juk iš 112 narių ture 
jome 88 balsus.

Iš Seimo nuvykau į Krašto 
Apsaugos ministeriją jau kaip 
teisėtas jos šeimininkas. Majo 
ras Merkys, iš kurio perėmiau 
ministeriją, pristatė mane visie 
ms susirinkusiems ministerijos 
pareigūnams, o pats pasišalino.

Kalbėjau trumpai
maž-daug taip: „Tėvynė lau

Antras rūpestis —

sutvarkyti karininkus, 
kurie masiškai susispietė Kau 
ne. Reik pasakyti, kad geriau 
sias, patriotiškai nusiteikęs ele 
mentas buvo frontuose, čia gi 
visokiais būdais, su įvairiausio 
mis protekcijomis sulindo tas, 
kas buvo Rusijos užnugaryje I 
Pasauk karo metu.

Iš karinių dalinių visas netin 
karnas elementas buvo siunčia 
mas į „kariuomenės rezervą“ 
Kaune. O tie „rezervininkai“ 
savo likimu buvo labai paten 
kinti: ir algą moka, ir jokio pa 
vojaus nėra, ir gyventi linksma.

Be darbo ministerijoje, buvo 
dar St. Seimo posėdžiai, kur 

man visokius paklausimus
statė, reikalavimus

ir siūlymus teikė. Vėliau minis 
terių kabineto posėdžiai.

Darbo- ir rūpesčių per visą ii 
gą darbo dieną. Net su žmona 
pasikalbėti ir pasiguosti nebu

Sunkiau buvo su tiekimo apa 
rato sutvarkymu. Iki manęs tie 
kimas buvo tvarkomas atskiro 
mis sritimis: buvo- intendentū 
ra, karo technikos ir artilerijos 
tiekimų skyriai. Nebuvo orga 
no, kuris tas sritis apvienytų, 
duotų kryptį, kontroliuotų, ski 
rstytų pinigus pagal tikrą reika 
lą. Tie skyriai, ypač 

intendantūra, gerokai šlubavo.
Į tiekimo viršininko vietą 

man rekomendavo p. Fledžins 
kj iš Šiaulių. Pakviečiau jį pas 
save, bet jis griežtai atsisakė. 
Sekantis kandidatas buvo 3 pės 
tininkų pulko ūkio- vedėjas, ma 
joras Gricius, matematikas. Iš 
kviestas į Kauną, jis beveik mal 
davo jo neskirti, nes jis tikrai 
nesugebėsiąs tokias atsakomin 
gas pareigas eiti. Perdaug kuk 
lūs buvo žmogus, o čia turėjo 
būti švarus, bet ryžtingas ir ne 
bijąs pasiimti atsakomybės už 
savo ryžtingumą.

Apsistojau ant Vilakviškio

inano partiškumas, lai jis man 
pasakys, ir aš tuojau nuo minis 
teriavimo pasitrauksiu. Išsiderė 
jau, kad savo padėjėjų pasirin 
kime aš būsiu visai nevaržomas.

mson. Miško g-vė N. 15“... kia iš mūsų visų ir iš kiekvieno vo laiko. Iš Miško gatvės persi komendanto,
Bjauru man pasidarė ir aš skyrium gero savo pareigų pil kėliau į „16 Vasario“ gatvę pas .

net nepanorėjau paklausti Lip dymo. Mano pareiga .bus tą ge knygyno savininką Olšauską majoro Zaskeviciaus 
čiaus, ką ji apie mane praneši rą pildymą prižiūrėti. Tad Tė (prelato brolį), kur gavau ma asmens. Jaunas, energingas, 
nėjo-. Išėjęs pamaniau: „didelė vynės labui pradėkime dirbti“, žą kambarį su baldais ir valgiu, kiek nesusivaldąs žmogus, karš 
je gaspadorystėje visoks šlamš Beveik visi ministerijos pa SUSITVARKYIVIAS tas Patr*otas> neabejotinai šva 
tas reikalingas“. reigūnai buvo jau pažįstami. Iš VAKMlvlAb rus. iškviestas į Kauną ir jis
m mfiviat niMi 'lunNin jaunesniųjų karininkų akių ma Pradėjau nuo parinkimo ar priešinosi tokiam paskyrimui, 
10. NEMALONI ŽMONIŲ £įau pasiryžimą ir prita timiausių padėjėjų. Nebeatsi motyvuodamas tuo, kad jo žmo

SILPNYBE. rimą, gi jų tarpe buvo keli, ku menu, kas man patarė pakvies na sunkiai serga (džiovininkė).
Kas daryti? Nenorėjau eiti į Kad mano veiksmai jam bu Kaip tik pasklido gandai rių veidai rodė nepasitenkini ti į viceministerius teisininką, Jis visgi mano pasiūlymą pn 
Seimą, juo labjau nenorėjau ir tų žinomi, pasiūliau kun. Kru apie numatymą manęs į krašto mą ir būsimą opoziciją. majorą Jurgį Bylą. Iš jo ture ėmė ir tuojau pradėjo tvarkyti
būti ministeriu. Iš paplitusių pavičiui duoti man „komisą apsaugos ministerius, pastebė cijnkt MINKTFPIAVI iau nePaPrasta’ daug naudos, tiekimo aparatą.
gandų sužinoję, kad į krašto rą“, geriausia adjutanto pavi jau, kad daug ir karininkų ir ei 1 ma^ta 1 Tai ^uv0 Sau padėjėjus majoras Zas
apsaugos ministerius numato dale. Kitą dieną tai būsimai pa vilių, o net ir ponių-panelių kaž INAS 1 A v kevičius pasirinko majorą Je
mas aš, daug karininkų mane reigai pas mane atvyko leitenan kaip ypatingai maloniai su ma Nepaprastai sunkią naštą pa augs os rnoia es, sa o ir svei o ronim3 Vyšniauską, irgi mate 
prikalbinėjo nuo pasiūlymo ne tas Endziulaitis. nim kalbasi, jieško progos su siėmiau ant savo pečių. Pir proto žmogus. matiką, labai padorų ir šalto
atsisakyti, nes kautynėms nu . sipažinti. miausias rūpestis buvo pasi Social-demokratas, karštas pa proto žmogų. Drąsiai galima
tilus, pribrendo reikalas tvarky O VIS DĖLTO. .. Negaliu užmiršti vienos pa rinkti tinkamus padėjėjus. To triotas, idealistas, humanistas, pasakyti, kad Vyšniauskas prie
ti mūsų kariuomenę. Gyvenu Miško g. N 15. Bu neles S., rodos, telefonistės, ku ks veiksmas reikalavo dalį se Tolimesniame bendrame darbe Zaskevičaius buvo tas, kas prie

D-ro- Griniaus paprašiau duo tas — keli dideli, tušti kamba ri ir man ir mano atvažiavusiai nu, netinkamų, pareigūnų pra jis dažnai mane veikė taip, manęs Byla. Savo šaltu protu 
ti man kiek laiko apsigalvoti, riai. Užimu vieną kambarį su iš Mariampolės žmonai buvo šalinti, tai reiškė, iš syk įgyti kaip šaltas kompresas kaiščiuo jie stabdė „karštakošius“ virsi 
Numaniau, kad viso krašto v lova, dviem kėdėm ir mažu sta ypatingai maloni ir paslaugi, jų asmenyse sau priešus. jantį žmogų. ninkus. (d. b.)
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MŪSŲ WSP ORTAS
AR ITALIJOJE YRA LIETUVIŠKA SALEZIEČIŲ 

GIMNAZIJA?
Ar kuo nors kitu saleziečiai yra susirūpinę?

Ligšiol nedaugeliui visai aiš nigų semianriją, kiti mokosi 
ku, kaip ten yra su vadinamąja amatų, treti pereiną į Vasario 
Salezieč ųlietuviškąja gimnazi 16 gimnaziją ir tt. Kun. P. Ur 
ja Italijoje. Prieškariniais lai baitis teigia, kad mokykla pa 
kais buvę Saleziečių globoje tau statyta labai gerai; joje dirba 
tiečiai tvirtino, kad Saleziečiai ma atsidėjus, ypač kad moki 
gimnazijos neturi. Bet ir Mont niai sudarą nepaprastą kongl 
realy lankėsi Saleziečių vienuo lometarą — kalbos, amžiaus ir 
lijos atstovas T. Zeliauskas su būdo atžvilgiu. Jie yra suvažia 
tikslu organizuoti tos mokyk vę iš 9 kraštų ir kalba pradžio 
los šelpimą, dėl ko yra susidarę je įvairiomis kalbomis — lietu 
Kanadoje keli rateliai, Vasario viškai, vokiškai, ispaniškais, an 
16 gimnazijos šelpimo pavyz gliškai, prancūiškai ir tt. Bet 
džiu. Gaila T. Zeliauskas į NL mokykloje greit išmoksta lietu 
redakciją nebuvo užsukęs. To viškai, itališkai, lotyniškai. Ir 
dėl klausimui išsiaišiknti teko iš Kanados ten yra arba yra 
paleisti porą straipsnelių. Deja, buvę — Bilitavičiai iš Toronto, 
ir tai neatnešė pageidaujamojo Lipkė, Svotelis, Gaudzė iš Mon 
aiškumo.

Bet netikėtai Montreal! 
lankė ilgametis Saleziečių 
sionierius Kinijoje, kuris po 
metų ten sunkaus darbo komu 

Kanadą Olimpi nistų buvo įkalintas ir pagaliau 
Tai kunigas Petras 

Urbaitis, kuris, būdamas Kini
— Kanados rytinėje dalyje joje, pastoviai siuntinėdavo N. 

(Hamilton .Toronto, Montreal, L. informaciją. Jis ir dabar atvi 
Ottawa) ir vakarinėje (Winni rai ir nuoširdžiai nušvietė šį lig 
peg, Calgary, Vancouver ir 1.1.) šiol vis neaiškų klausimą, kėlu 
footbol gyvenime jau vyksta gy si net tūlų nemalonių diskusijų, 
vas judėjimas. Kiekvienas klu O klausimas pasirodė, kaip pa 
bas, perkasi iš JAV žaidėjus, sakaja kun. P. Urbaitis, yra la 
mokėdamas po 10 tūkstančių bai paprastas ir aiškus, 
dol. ir tuo pačiu stiprina savo 
eiles būsimoms rungtynėms. Fi 
nalinis susitikimas tarp rylų ir 
vakarų nugalėtojo šiemet įvy 
ks Toronte.

— Tarpvalstybinių futbolo 
rungtynių pasekmės: Prancūzi 
ja — Austrija 3:1, Portugalija 
netikėtai įveikė Turkiją 3:1, 
kuri prieš mėnesį laiko sensa 
cingai nugalėjo Vengriją ta pa 
čia pasekme.

— Malenkovas, besilankyda 
mas po Angliją, taip pat buvo 
atvykęs į futbolo rungtynes Ar 
senai — Manchester United ir 
aptarė pertraukos metu su MU 
(greičiausiai bus meisteris) ga 
limybę rungtynių Sov. Sąj.

— Budapešte įvyko jaunių 
futbolo turnyras. Burtams išme 
tus, į vieną grupę pateko grai 
kai, turkai, čekai, ir Rytinė Vo 
kietija. Graikai atsisakė su tur 
kais žaisti, ryšium su riaušėmis 
Kipro saloje. Laimėjimas be 
kovos užskaitytas turkams.

— Vancouveiio burmistras

P. VAITONIS HAMILTONO MEISTERIS.
Hamiltono šachmatų meiste olandų laimėjimu 1 :0.

rio' vardą laimėjo buv. Lietuvos — Sov. Sąjungos futbolo pir 
ir Kanados meisteris P. Vaito menybės pradėtos balandžio 1 
nis, nepralaimėjęs, nei sužaidęs d. Augščiausioje lygoje yra 12 
lygiomis nei vienos partijos. Jo klubų, kurių 5-kios yra iš Mas 
rezultatas yra sausas 10:0.

LIETUVIS URUGVA 
JAUS rinktinėje.

kvos, dvi iš Kijevo, dvi iš Le 
ningrado ir po vieną iš Sverd 
lovsko', Tifliso ir Stalingrado. 
Kol kas žaidžiama yra pietuose, 

Uragvajaus rinktinėje, kuri kur oro sąlygos yra palankes 
šiemet laimėjo Pietų Amerikos nės. Antroji Sov. S-gos futbolo 
pirmenybes, žaidžia ir lieutvis lyga yra sudaryta iš 36 koman 
Brazionis. Vokiečių sporto laik dų ir padalinta į dvi zonas, 
raštis Der Kickers pažymi, kad Dėl tolimų kelionių, Sov. Są 
jis prieš du metus buvo... lietu jungos Futbolo Federacijos, į 
vis. Atrodo, kad toks oficialus antrąją lygą nėra prileisti atsto 
laikraštis neskiria tautybės nuo vai iš Sibiro ir tolimųjų rytų, 
pilietybės. Greičiausiai jis prieš — Ontaroi „A“ klasės ledo 
2 metus įsigijo Uragvajaus pi rutulio meisterio vardą ir kartu 
lietybę, bet paliko lietuvių tau visos rytinės Kanados, laimėjo 
tybės. Valstybinėje rinktinėje Chatham miestelio komanda, 
gali žaisti tik piliečiai, todėl vi Atstovavusį ” 
siškai suprantamas yra Brazio niuose žaidimuose Kitchener išleistas, 
nio pasielgimas. Reikia pažymė komanda iš play-off iškrito.
ti, kad Brazionis yra pirmas lie 
tuvis žaidžiąs svetimos valsty 
bės rinktinėje ir greičiausiai 
pirmas futbolininkas - profesio 
nalas. Malonu būtų išgirsti dau 
giau žinių apie jį iš pačių Ura 
gvajaus lietuvių. Sprendžiant 
iš nuotraukos, tūpusios vokie 
čių sporto laikraštyje, jis yra 
apie 25 m. amžiaus, tad turįs 
daug galimybių ilgesnį laiką 
žaisti futbolą.

TRUMPAI Iš VISUR.
— Geriausiais Sov. Sąjungos 

krepšininkais yra laikomi lietu 
vis Stonkus ir latvis Kruminš. 
Bendrai paėmus, pagrindinį tos 
Sąjungos penketuką sudaro pa 
baltiečjai.

— Lietuvių kilmės, daugkar 
tinio Vokietijos futbolo meiste 
rio Shalke 04 vienuolikoje, vėl 
pradėjo žaisti Vilimovičius.

— Eintracht Braunschweig 
futbolo, komandos treneriu pa 
kvietė K. Balušį, kilimu iš Ryt 
prūsių, kurio pavardę vokiečiai 
rašo Balusses.

— Paskutinėmis gautomis ži 
niomis, Urugvajaus lietuvis Br 
azionis gastroliavo su savo klu 
bo komanda Rampla Juniors 
Montevideo Vokietijoje, kuri 
žaidė eilę rungtynių. Šio klu 
bo sąstate dar randama lietuvis 
ka pavardė, — Kulys.

— Dabartinis sunkaus svorio

NYLON’U

KNIT-GOODS

SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR PIRŠTAIS

trealio.
Ypač gera spaustuvine spe 

cialybė, kuri yra visai moderni 
ir išmoko spaustuvinio amato, 
čia dirba tapęs vienuoliu žymus 
grafikas dail. Aleksandravičius. 
Todėl kun. P. Urbaitis prašo pa 
remti šią mokyklą, nes joje ge 
ras esąs mokymas ir auklėji 
mas. Montrealyje būrelio orga 
nizatore apsiėmusi būti p. Grei 
taitienė, gyvenanti 1831 Allard, 
Ville Emard, tel.: HE 8769, o 
atsilankiusieji į paskaitą suau 
kavo apie 50 dol., už ką kun. 
Urbaitis visiems reiškia padėką.

Saleziečių mokykla Italijoje 
yra ties Torino Castelnuovo 
don Bosco (Asti).

Kiek galima buvo spėti iš 
kun. P. Urbaičio pasisakymų, 
Saleziečiai yra susirūpinę daug 
rimtesniu ir daug didesniu ' rei 
kalu, tai steigimu tikros gimna 
zijos — High school ties Čika 
ga, Crown Point. Ties Cedar šiuos kandidatus: 
ežeru jie yra nupirkę 55 akrus 
žemės su mišku ir ežerais, 30 
mylių nuo Čikagos. Ten yra 3 
namai, dabar statomi 5 nauji. 
Gegužės 27 d. bus atidarymas, 
pašventinimas. Jau šiemet ten 
galės vasaroti 100 berniukų, 
o užbaigus statybą galės vasa 
roti 300. Ten galės savaitgalius 
praleisti ir visi čikagiečiai, nes 
ežeras ir miškas bei graži gam 
ta ir tinkamas patarnavimas su 
darys tinkamas sąlygas.

Ši naujai steigiamoji vieta pa 
arba, kaip mes vadinta Šiluva. Joje bus gimna

a p 
mi 
20

DARBINES KOJINES
yra Tamstų ge 

pirkinys eks 
patvarumui — eks 
patogumui — eks 
vertei. Patvarios

Štai 
riausias 
tra 
tra 
tra

PENMANS 
darbo 

kojinės 
yra gaunamos stiliumi 

storiu pritaikytos 
kiekvienam darbui.

Teisingai, sako kun. P. Ur 
baitis, prieš karą Saleziečiai lie 
tuviai gimnazijos neturėjo. Bet 
karo ir pokario metais, kai į va 
karinę Europą suvažiavo daug 
tremtinių ir pabėgėlių, Salezie 
čiai susirūpino padėti lietuvia 
ms, žinoma, turėdami prieš 
akis ir savąją kongregaciją, kas 

j yra visiškai suprantama. Iš ita 
lų Saleziečių buvo gautos riedi 
dėlės patalpos, kurias teko pa 
tiems atsiremontuoti. Ir, be to, 
italai lietuviams pasakę: turite 
namus, bet susimobilizuokite lė 
šas, kad galėtumėte savo užsi 
mojime egzistuoti, o mes tam 
reikalui pinigų neturime. Taip 
buvo pradėtas darbas.

Esamomis sąlygomis, galima 
buvo suorganizuoti 4-rias kla 
sės. Žiūrint į mokyklą lietuvis 
ku mastu, tai yra progimnazija 
arba vidurinė mokykla, kuri 
brandos atestatų, kaip kad da 
ro gimnazijos,
Kanadoje sakome, High school, zija — High School, bendrabu H-ri m. humanitariniai mokslai, 
išduoti negali. Pagal italų mo čiai ir kt. Įrengimai bus mo Skaučių Akademikių Drau-vės 
kyklinę sistemą, šią Saleziečių derniški. Mokytojais į tą gimna 

pareiškė, kad Kanada dės pas mokyklą pabaigus ir norint ga ziją yra pakviesti: dir. Endriū 
bokso meisteris Rocky Marcia tangas, kad šiame mieste būtų 
no greičiausiai pasitrauks iš sp pravesti 1946 m. Olimpiniai žai 
ortinio gyvenimo. Tai bus pir dimai. Kaip burmistras pažymė 
mas sunkiasvoris, nenukarūnuo jo, jeigu Vancouver is pajėgė 
tas savo priešininko. pravesti Britų Imperijos Olim

— Vokietijos futbolo rinkti pinius žaidimus, taip ji pajėgs 
nė pralaimėjo pas save namuo pravesti ir pasaulinius, kurie 
se Olandijai 2:1, o ,,B“ rinkti tik skiriasi tuomi, kad juose da 
nių susitikimas taip pat baigėsi lyvauja daugiau sportininkų.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 
Žinomi nuo 1868. (ws-ii-4)j

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
KANADOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS

Rinkiminė komisija gavo

Į centro valdybą: 1. E. A. 
Dainius — Montrealis, IV-ti 
m. inžinerija, PLIAS narys.

2. B. Grigaitytė — Torontas, 
I-mi m. humanitariniai moks 
lai, T. S. Skyriaus vicepiim.

3. Č. Januškevičius — Mont 
realis, IV-ti m. inžinerija.

4. G. Kačanauskas — Toron 
tas, Il-ti m. inžinerija, Skautų 
atstovas Toronto Apyl. Taryb.

5. Manglickas — Torontas, 
I-mi m. teisė, Studentų Ateitin. 
Dr-govės Toronte pirmininkas.

6. B. Petrulytė — Torontas,

mas taip pat turi didelį pašauki 
mą. Šiaurės Amerikoje yra su 
sikūrusi studentų draugija, bu 
vo kviestas ir Argentinos jauni 
mas į panašų žygį, bet šiuo tar 
pu nieko nepasiekta. Aktyvus 
įjungimus ir įsijungimas lietu 
viškojo jaunimo į tautinį darbą 
be galo svarbus. Jaunimas sa 
vo pačia dvasia yra dinamiškas, 
todėl negali būti pasyvus. Turi 
me akademinio jaunimo Argen 
tinoje kalbančio lietuviškai, ku 
rio iniciatyva galima būtų suda 
ryti studentų korporacijos bran 
duolį. Vėliau susisiekus su au 
gštesnius mokslus einančiu jau 
nimu universitetuose ar kitose 
mokslo įstaigose, užmezgus ta 
mprius ryšius su jais daug ko 
galima būtų atsiekti, ypač, kad 
tas elitas turi net artimų pažin 
čių su Argentinos augštąja in 
teligentija. Mūsų menkai Ar 
gentinos lietuvių kolonijai, ma 
nyčiau, būtų didelis šuolis pir 
myn. Kas turi imtis tos inicia 
tyvos? Manyčiau, kad tas ttu. 
išplaukti iš čia gimusio lietuvis 
ko. jaunimo, o tremtiniai tik ak 
tyviai įsijungtų.

Toronte pirm-kė.
7. “ * '

I- mi
8,

II- ri 
nce).

_ 9. B. Vaškelis — Torontas,
Per Saleziečių mokyklą esą delis lietuvių Saleziečių cent l„mį m. humanitariniai mokslai, 

jau perėjo apie 80 mokinių, iš ras, turįs didelius užsimojimus. „Studentiškuoju keliu“ skyrė 
kurių tiktai du esą pasiųsti Į ku Jam skiriamas didelis dėmesys. ]jo vedėjas.

Į revizijos komisiją: 1. 
Jurgulytė — Torontas, I-mi 
humanitariniai mokslai.

2. G. Mitalas — Torontas,
III- ti m. inžinerija.

3. V. Petrulis — Torontas, 
III-ti m. architektūra.

4. V. Stankevičius — Toron 
tas, III-ti m. inžinerija.

Kolegos, kurie dėl kokių no 
rs aplinkybių negautų balsavi 

— Iš Lietuvos gautas svar mo lapų, yra prašomi patys pri 
Ši suma, per bus laiškas . giminių pajieško siųsti renkamųjų kandidatų pa

uti gimnazijos — High school nas iš Portugalijos, kun. Perku 
atestatą, reikia eiti į itališką Ii mas iš Venezuelos, kun. Puš 

ė cejų ir jame mokytis dar trejus čius iš Ugninės žemės, kun. Ši 
metus. Seleziečiai tačiau šią mo leika iš Italijos (muzikas), kun. 
kyklą vadina gimnazija. Urbaitis ir kiti. Tai jau bus di

K. Šalkauskas—Torontas, 
m. inžinerija.
l. Šipelytė — Montrealis,
m. griežtieji mokslai (Scie

ARGETINA DABARTY. . ■. ta šis karžygys pilnai atlikęs sa 
Atkelta iš 3-čio psl. vo pareigą Tėvynei ir tautai.

, , Prie jo karsto lenke galvas tupyti, ir vaikų paralyžius bus ne kstantįnės minios> stovėjo ka 
uzilgo nugalėtas Argentinoje. ri§kos garbės sargybos, o visa

Tūkstančiuose Buenos Aires tauta buvo prisidengusi gėdų 
ir provincijų gyventoji! namuo lo šydu. Į amžinojo poilsio vie 
se viešpataujant liūdesiui dėl tą buvo palydėtas su tokiomis 
vaikų staigaus sirgimo, liūdesys iškilmėmis, su kokiomis yra ly 
padvigubėjo kada dimi visi mirę prezidentai.

MIRĖ BUVĘS PREZIDEN Iš LIETUVIŲ GYVENIMO. 
TAS EDUARDO LONARDI. Prasidėjus argentiniškam ru

Prieš šešis mėnesius jis sto deniui, lietuvių kolonijoje prasi 
jo vadovauti revoliucijai prieš deda parengimai ir gyvas kul 
Perono diktatūrą, kurią per tris tūrinis veikimas. Visa kolonija 
dienas nuvertė ir 1955 metų ru turėtų šiems veikėjams nors sa 
gsėjo 23 dienną šis Argentinos vo atsilankymu į parengimus 
išvaduotojas buvo laikinosios pareikšti atitinkamą pagarbą, 
revoliucinės vyriausybės paskir Paskutiniu laiku organizacijos 
tas provizoriniu preidenztu. yra labai susirūpinusios priau 
Nepaprastos džiaugsmo, iškil gančios kartos sujungimu į vie 
mės viešpatavo tą dieną Bue ną bendruomenę ir tos jauntto 
nos Aires gatvėse.

lema, ir kaip ji seksis išspręsti, gyvenąs Omahoj (JAV). Atsi 
parodys netolima ateitis, kada liepti: Nepriklausoma Lietuva, 
įvyks jaunimo sąskrydis - šuva 7722 Ville Lasalle, Montreal 
žiavims lietuvių parpijos salėje. 32, Kanada.

.n. —Jieškomas Vytas Dundys,
PIRMA AUKA VASARIO gyvenęS Winipege 1949 m. Pra

16 GIMNAZIJAI. šau jį patį atsiliepti, ar kas apie 
Šiemet Argentinos lietuvių jį žino adresu: J. K. 185 Kuk 

kolonija pirmą kartą stambesne ley Ave. S. Hamilton, Ont. 
suma parems Vasario 16 gimna 
ziją, Vokietijoje.
3000 pezų, susidarė iš rinktų mas — John Gosas, prieš du vardes iki gegužės 5 d. 
aukų minint Vasario 16-tą lie metu gyvenęs, 8019 de L'Epee 
tuvių parapijos salėje. Deja, tai Ave, Montreal, Canada. Kas 
yra lyg lašas jūroje, nes maž pažįsta ar žino jo dabartinę vie 
daug 40.000 lietuvių kolonija tą, prašau pranešti šiuo adre 
galėtų sudaryti daug stambes 
nę sumą. L. Kančauskas.

>i 1 je

m.

su: J. Tamas-Tamašauskas,
858 Hart St., Brooklyn 37, N.
Y. U. S. A.

Rinkiminė Komisija.
ORGANIZACINĖS MINTYS 
ARGENTINOS LIETUVIŲ 

STUDENTŲ TARPE.
Akademinio jaunimo įtrauki 

mas į politinį gyvenimą rūpi vi
— Jieškau Kiliaus Vlado; tu soms valstybėms; kai kuriuose 

riu žinių nuo tėvų iš Lietuvos, kraštuose net valstybės lėšo 
Kreiptis šiuo adresu: Vaikytis, mis yra ruošiamas politiniam 
181 Furby, Winnipeg, Man.

— Jieškaus Venckūnų Via praktiniai uždaviniai. Tuo bū

PAJIESKOJIMAI
— Jieškomas Vitas Nečeč 

nos Aires gatvėse. Ir štai, šių menės auklėjimu lietuvišokje kas, gimęs Kybartuose. Teirau ______  ________
metų kovo 22 dienos naktį mirs dvasioje. Tai nėra lengva prob jasi jo. dėdė Petras Keršpilas, do, Jono ir Igno, kilusių iš Pa du negalima praeiti pro šalį

Visų bendrai lietuvių, taigi 
ir akademinio jaunimo, svaibia 
usias uždavinys tremtyje — iš 
laikyti lietuvybę? Tai labai di 
delis ir aktualus uždavinys. Jau 
nimas, kaip judresnis ir dau 
giau idealizmo turįs elementas, 
savo veikla ir pasiaukojimu šio 
je srityje gali kai kuriose aplin 
kybėse pasiekti tokių rezultatų, 
kokius būtų sunku pasiekti vy 
resnio amžiaus žmonėms. Tuo 
būdu susiorganizavęs akademi 
nis jaunimas užpildytų visai 
tas spragas, kurios yra jaučia 
mos Argentinos lietuviškoje ko 
Jonijoje, būtent, nepakankamas 
priėjimas prie Argentinos vieti 
nės inteligentijoj, draugijoms 
trūkumas vadovų ir kiti klausi 
mai. (L) A. Klevelis.

gyvenimui ir jam skiriami net

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS”
spaustuvė

ATLIEKA VISOKIUS SI z'ŪDOS DARBUS: SPAUSDINA PAKVIETIMUS, BILIETUS, VOKUS, VIZITINES 
KORTELES. PRANEŠIMUS IR TT.

KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITOSE SPAUSTUVĖS E.
UŽSISAKYTI GAMMA IR PAŠTU.

RAŠYKITE: „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”, 7722 G'orge Street, Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
arba

SKAMBINKITE TELEFONU: HEmlock 7920.

SPORTININKAI PRAŠO 
TALKOS MAŠINOMIS.

Esame pakviesti dalyvauti 
Kanados lietuvių vyrų ir mote 
rų krepšinio turnyre, įvykstan 
čiame gegužės 5 ir 6 d.d. To 
ronte.

Mūsų mergaitės, kurios žaiz 
plamos pirmas rungtynes su 
„Aušra“ taip gražiai pasirodė, 
tikrai turėtų dalyvauti. Vyrai 
taipogi norėtų vykti. Neturėda 
mi užtenkamai lėšų vykti gele 
žinkeliu, prašome mielus mont 

vičius, gyvenęs Montreal 1930, realiečius, turinčius mašinas, 
atvykęs į Kanadą 1920, Lietu mums šitame reikale padėti. Už 
voje gyvenęs Šiluvos valse. Pra Jienziną pasistengsime atsily 
šoma atsiliepti adresu: Ona But ginti. Išvykti reikėtų penk 
kevičiūtė (Jake!), 181 South dienio, o grįžti — sekmadienio 
St., Feehold N. J., U. S. A., ar vakare. Galintieji malonėkite 
ba: Adomas Dalangauskas, 761 paskambini tel. HE 5700.
Main St. E., Hamilton, Ont. „Tauro“ valdyba.

gvildenant svarbius klausimus 
Argentinos lietuvių gyvenime 
ir pro akademinį jaunimą, nors 
daugumoje gimusį Argentino 
je-

Tremties akademinis jauni

nevėžio. Jieško Vlado sūnus 
Vytas. Atsiliepti: 634 Beresfard 
Avė, Toronto, Ont. S. Bubulis.

— Jieškomas Jonas Armana
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VYTAUTAS KERBELIS
KOMPOZITORIUS IR VARGONININKAS

žės 1 d. Atseit, šioks toks 
biliatas, nes dabar jam sukako 
35 metai.

Gimnazijos klasėmis žengė
Mariampolėje, bet bąigė Kau kia dar daug dirbti, ypač su cho komis anam metui ordomis gra 
ne (1940 m.), kame įstojo ir ru, nes čia šio darbo sąlygos sino įsiveržimu į Europos vaka 
Konservatorijon, pasirinkęs yra labai nelengvos, atsižvel rus, bet buvo sulaikytas Vytau 
specialybe kompoziciją. Mokė giant į miesto dyd ir choristų to Didžiojo. Filmo veiksmas vy 
si pas kompozitorių Juozą Gruo išsiblaškymą bei susisiekimo ksta Azijoje, Gobi dykumoje, 
dį Konservatorijoje, o kai vo sunkumus. Iš jaut o muziko vi XII šimtmetyje. Filme yra įdo 
kiečių okupacinė valdžia 1943 suomenė dar daug laukia. Rei mių momentų, vaizduojančių 
m. uždarė ją, — privačiai pas kia ir masinius giedojimus tvar klajoklių gyvenimą, papročius 
J. Gruodį. Mokantis kompozici kt.). Žodžiu, darbo yra „ligi ir kt., palydimus geros V. You 
jos, žinoma, yra privalomas for kyti (pav. Šventas, Dieve ir ng muzikos, 
tepionas, o laisvalaikiu V. Ker kaklo”. Tat linkėtinas darbingu 
belis mėgdavo pabandyti 
gonuoti.

Bet karas vėl grįžo į 
vos sritį, ir teko nuo jo trauk jis kooperuoja su žmona, p. Be šaulį su kruvinomis kovomis, 
tis. Atsidurta net Romoje, kur atrič,e Kleizaite-Kerbeliene. Fo klastingais įvykiais. Įspūdingas 
tęstos kompozicijos studijos to srityje jie yra dideli specai, vieno forto puolimas. Šitie vaiz 

|pas prof. Garofolo, trejus me moką dirbti moderniškus, kom dai primena, dabartines kovas 
tus.

— Tai jūs muziką mėgstate 
labai? — teirautasi pripuola 
muose pokalbiuose.

— Dėl jos net nuo tėvų bu 
vau pabėgęs. . . kai nenorėjo 
man leisti mokytis muzikos. 
Muzikos pradėjau mokytis 9 
metų, 18-kos metų jau ban 
džiau komponuoti.

— Kada rimčiau pasireiškė 
te, kaip kompozitorius?

— Bestudijuodamas Romoje 
Šv. Cecilijos konservatorijoje 
pas prof. Garofolo.

— Žinau, kad yra išleistos jū 
sų harmonizuotos lietuvių liau 
dies dainos jauniems pianistą 
ms, žinau,akdesate laimėjęs kon 
kurse Amerikoje antrą premiją 
už solo dainą „Burės nakties jū 
roję“; žinau, kad op. sol. E. 
Kardelienė dainuoja jūsų para 
šytą dainą „Liūdesys“, kad pia 
nistas K. Smilgevičius skambi 
na jūsų preliudą, bet gal ir dau 
giau esate ką sukūręs? ,

— Esu parašęs ir daugiau — 
fortepionui „Septynias vizijas“, 
„7 preliudus“ fortepionui, 12 
„Nuotaikos momentų“ ir dar 
kaiką, bet tai yra rankraščiuo 
se.

— Ar teko dirbti su chorais?
— Teko keliais atvejais — 

Lietuvoje, tremtyje, Romoje ir 
Argentinoje.

— Kas jūsų profesijoje dau 
giausia jums davė?

— Platesnis susipažinimas 
su didžiaisiais kompozitoriais ir 
jų kūrinių studijos. Man ypač 
buvo malonu Čaikovskio, Sope 
no, Debussy kūrinius studijuo 
ti.

Baigiant šias trumpas infor

ir ju

ir var

Lietu

naus tembro balsą, kuris daro Ekranas, 
simpatingą įspūdį. Tat jam lin 
ketina sėkmės Bet būtų labai 
malonu, kad V. Kerbelis dėl 
vargoninkavimo neužmestų ir 
kompozicijos. O ir AV bažny duoja žinomą iš istorijos mon 
čios muzikos pakėlimui į tinka golų karvedį Čingis Chaną, ku 
mą bažnytinio meno augštį rei ris nugalėjo totorius ir milžiniš

mas ir sėkmė.
Beje, reikia suminėti dar ant 

ra p. Kerbelio specialybę, kuria

Tokia jau buvo lemtis, kad 
netikėtai mirus nusipelniusiam 
Montrealio Aušros Vartų paia 
pijos vargonininkui, Aleksand 
rui Piešinai, jo pareigos atiteko 
tik ką iš Argentinos atvyku 
šiam muzikui, kompozitoriui 
Vytautui Kerbeliui.

Ta proga buvo noro tuojau 
painformuoti visuomenę apie 
naujakanadietinį mūsų muziką, 
kuriam teko imtis vargoninkau 
ti, bet V. Kerbelis, prispirtas 
suteikti apie save platesnių ži 
nių, varžėsi. Sunku buvo iš jo 

■■aukti kokią gyvesnę infor 
ciją. Be to, vis įtaigojo:

— Palaukite, gal bus kokia 
geresnė proga; gal ką nors rim 
tesnio padarysime. Man, paga 
liau, reikia apsidairyti, susipa 
žinti su Montrealio žmonėmis, 
sąlygomis. Reikia pažiūrėti, kas 
bus galima veikti, kas padary 
ti... Aš gi ilgą laiką buvau ati 
trūkęs nuo muzikos, net piani 
no neturėjau ir rankos atpratu 
sios nuo kliaviatūros, o čia iš 
kart — būti vargoninku ir pil 
dyti visas pareigas!.. Ne. Palau 
kite.

Rezervuojantis tat ateičiai, po 
truputį ir įvairiomis progomis, 
pamažu pasisekė išpešioti vie 
na - kitą informaciją ir, pasitai 
kius vargonų „krikštynoms“, 
atrodo jau susidarė laukiamoji 
proga, todėl ir pasirodo šį tru 
mpa informacija. Kad ji trum 
pa, tai kaltas ne rašantysis, o 
kad netikėta ir pačiam V. Ker 
heliui, tai kaltė teks prisiimti, 
ir ne tiktai už 
interpretaciją, 
• ’akanadietis 

jautrus...
Taigi, kiek neoficialiai ir, ga macijas, reikia pastebėti, kad 

linias dalykas, ne visiškai tiks V. Kerbelis greit susiorientavo 
liai sužinota, Vytautas Kerbelis vargonininko pareigose, gra 
yra gimęs Kaune 1921 m. gegu žiai progresuoja ir turi malo

faktus, bet ir už 
dėl kurios mūsų 

muzikas ypač

Bukime sveiki.

THE CONQUEROR — 
NUGALĖTOJAS

Šis Cinemascope filmas vaiz

DESERT SANDS — 
DYKUMOS SMĖLYS

Filmas vaizduoja arabų

binuotus foto darbus, ne vien Alžyriuje. 
paprastas foto nuotraukas. Tai 
specialybė, kuria jie vieni Mont 
realio lietuvių tarpe gali tautie 
čiams visomis progomis patai 
nauti (vedybos, krikštynos,

pa

EGIPTIETIS
„The Egyptianė* filmas yra 

iš keturioliktojo amžiaus prieš 
Kristaus erą. Tada Egipte vieš 

kasynos, sportas ir tt.). J. K. patavo 18-tos dinastijos farao 
kasynos, sportas ir tt.). Dėl to nas Akhnaton. Vaizdai atkurti 
jie užprašyti būti NL foto ko pagal iškasenas „Karalių slėny 
respondentais. J.

pa

K. Nukelta i 6-tą pusi.

LIETUVIŠKA KNYGA JAUNIMUI

Pasakos, apysakos, kelionių nuotykiai

f-r- rfrL.i

NAUJI SKILVIO ŽAIZDOMS GYDYTI VAISTAI
RAŠO DR. J. N A R B U T A S

žmogaus skilvis yra pailgas pavyko ir jo skilvyje liko neuž 
maišelis. Jei jis yra sveikas, gydoma žaizda (fistelis). Gydy 
tai be jokių sunkumų suvirški tojai, nerasdami kitos išeities, 
na įvairų maistą, vaistus ir iš padarė jam dirbtiną skilvio an 
nosies ir gerklės patenkančius gą-burną, per kurią jis visą gy 
bakterijų turinčius sekretus, venimą maitinosi. Maistą jis su 
Skilvio gleivinė yra atspari, ir kramtydavo, ir vėliau per pa 
jei ji sveika, tai stiprioji skilvio minėtą skylę sukišdavo tiesiog 
sunka pajėgia suvirškinti net į skilvį. Ši aplinkybė suteikė re 
gyvos varlės koją. Tyrinėtojai tą progą, gastroskopo pagalba 
Yvy ir Sandweis skelbia, kad stebėti skilvio veikimą. Jei jam 
suradę kaž kokį harmoną, ku pasakodavo ką nors jaudinau 
ris paslaptingu būdu skilvio čio, tai skilvis tuojau paraudo 
gleivinę apsaugo nuo stiprios nuodavo ir rūgščių gamyba pa 
sunkos. didėdavo. Nusiminimo metu

3.00$

ir

ka-

2.00:

3.00

3.75

Brolių Grimų pasakos

Jūrininko Sindbado 
nuotykiai, pasakos 
iš „Tūkstantis 
viena naktiis“ .

J. Jankus: Senas
reivis Matatutis.
knyga apie žemaitį, 
kuris daug nuosta
bių daiktų padarė, 
tik nepadarė vieno, 
kurį tikrai padaryti 
turėjo .....................

Thor Heyerdahl: Kon- 
-Tiki, išgarsėjusi ke 
lionių nuotykių kny 

ga • • • %................
L. Dovydėnas: Naktys Karališkiuose, apysaka apie ber 

T niūkų nuotykius Karališkių lankose . ............................

T B. Sruoga: Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus, 
:į; istorinė apysaka iš 1812 m...................................................

V. Krėvė: Rytų pasakos, pasakų knyga iš indų ir ara
bu gyvenimo ir mitologijos ..................................................250|

;? B. Sruoga: Giesmė apie Gediminą, eiliuotas padavimas ;į 
apie Vilniaus įkūrimą..........................................................2.20;’

Visas šias knygas gausite knygų leidykloje S

2.00

2.50

3333 S. Halsted St., Chicago 8, Ill. 8

Bet jei skilvio raukšlių tarpe 
atsiranda nors mažiausia žaiz 
dėlė, tai skilvio sunka pradeda 
virškinti gleivinę. Jei šis proce 
sas užtrunka ilgesnį laiką, tai 
sunka paėda skilvio sieneles ir 
atsiranda skilvyje žaizda.

Vadinamąja peptose serga ir 
gyvuliai. Kadangi gyvuliai ne 
gali skųstis, tai savininkai pa 
stebi gyvulio ligą kitaip. Jis 
nustoja ėsti, sulieseja ir pakyla 
jo kūno temperatūra. Tokie Ii 
goniai dažnaiusiai jau turi skil 
vyje skylę. Mažos skilvio žaiz 
dos, pakeitus pašarą, dažnai su 
gyja savaime, todėl gyvuliams 
ši liga nesudaro tokios didelės 
problemos.

Daugiausia šia liga serga did 
miesqiu gyventojai. Neramus 
nervuotas gyvenimas, nuolati 
nis skubinimas, nepakankamas 
poilsis, įvairios pramogos nei 
giamai veikia skilvį. Daug pa 
tarnautų žmogus savo sveika 
tai, jei nors pusę valandos į die 
ną, saulėtoje vietoje, užmiršęs 
visus rūpesčius, pailsėtų. Tūks 
tančiai įgyja skilvio žaizdas 
vien dėl to, kad negali pasi 
traukti nuo kasdieninės aplin 
kūmos. Europoje ir Amerikoje 
kiekvienais metais sergančiųjų 
skaičius didėja. Vokietijoje ši 
liga vadinama tautos vargu, nes 
ten tokių ligonių priskaitoma 
apie pusę miliono, dėl jų nusto 
jama milionai darbo valandų ir 
darbininkų apdraudai išleidžia 
milžiniškas sumas pinigų. Pa 
žymėtina, kad primityviai gy 
venančios tautos, kaip Afrikos 
negrai, beveik visai neserga šia 
liga. Bet jei ir negrai apsigyve 
na miestuose, tai jie irgi suser 
ga, kaip ir baltaodžiai. Tas aiš 
kiai parodo, kad miesto gyveni 
mas skilviui yra kenksmingas.

Nuodugnų paminėtos ligos 
tyrimą padarė amerikiečiai Dr. 
Stewart Wolf ir Harold Wolf. 
Vienas vaikas, valgydamas ka 
rštas austres, taip smarkiai su 
sidegino skilvį, kad buvo reika 
linga skubiai padaryti operaci 
ją. Operacija nepergeriausiai

skilvis pabaldavo ir rūgščių ga 
myba sumažėdavo. Naudojant 
įvairius įtakos būdus, pavyko 
dirbtinai iššaukti žaizdų atsira 
dimą. Šie tyrimai aiškiai pavaiz 
davo, jog skilvio žaizdos pri 
klauso nuo žmogaus gyvenimo 
sąlygų. Gyvendamas nervuoto 
je aplinkumoje, nors ir valgyda 
mas gerą maistą, gali įgyti skil 
vio žaizdas.

Geriausia gydymo priemonė 
ir šiandieną skaitoma kruopšti 
dieta.

Dr. Gili skelbia, kad jis išgy 
dęs 20 asmenų 4 — 8 savaičių 
bėgyje darydamas kasdieninius 
1 cm destiliuoto vandens įšvir 
kštimus. Ligoniams buvo leis 
ta rūkyti ir valgyti, ką tik nori.

Muenchene gyvenantis dr. 
R. Doberauer per 3—6 savai 
tęs išgydė 46 ligonius, vartoda 
mas ceranilį. Ceranilis yra me 
talo cer ir sulfanilio rūgšties 
mišinys vandenyje. Metalas cer 
randamas visuose ugnį įžiebian 
čiuose akmenėliuose. Po 3 — 6 
savaičių padaręs Rentgeno nuo 
trauką, nebesurado, kurioje vie 
toje buvusi žaizda.

Dr. R. Doberauer sako, kad 
ceranil veikia nervų tinklą. Šie 
vaistai dabar tiriami įvairiose 
Vokietijos klinikose.
Žaizdų atsiradimo priežastims 

paaiškėjus, sumažėjo ir šios rū 
šies operacijų skaičius. Operuo 
jama tik tuo atveju, jei visos ki 
tos gydymo priemonės neturi 
pasisekimo, pvz. atsiradus skil 
vyje žaizdai, nuo randų-duobių 
skilviui sumažėjus ir pavojingo 
kraujavimo atveju. Anksčiau 
žaizduoto skilvio operacija bu 
vo pavojinga, o dabar beveik vi 
suomet pesiseka.

1929 m. prancūzas Yatajct 
padarė nervo Vagus operaciją, 
tačiau šis bandymas nedavė tei 
giamų rezultatų. Šį nervą per 
pjovus, žaizdos užgyja, bet vė 
liau ligonis nebejaučia kitų 
žaizdų atsiradimo. (L).

SENELIAI, LIGONYS IR 
NEDARBINGIEJI LAUKIA 
DOSNIOS LIETUVIŠKOS 

RANKOS

JURGIS SAVICKIS

Karo audrai siaučiant
1940. XI. 14, Bernas

Einu jieškoti kitų lietuvių mieste.
Ypatingai man rūpi mūsų prezidentas, čia atvykęs. Ži 

nau, jis čia dabar gyvena, Berne. Ir kad abu vargsta. Pre 
zidentas irgi nepagalvojo tuomet apie žemių pirkimą... Prezi 
dentas bus nutaręs tuo tarpu pasilikti Šveicarijoje. Tik švei 
carai kaip ir nenorį to. Net, mūsų pasiuntinybės prašomi, jie 

:sto kortelių yra suteikę prezidentui labai nenoriai. Švei 
ui tokios rūšies biznis neišsimoka.
Tegu ir pabėgėlis dabar prezidentas, bet jis dabar gyve 

na daug geriau ir daug ramiau nei Lietuvoje. Dar taip nese 
niai buvęs Lietuvoje, atrodo, taip netoli iš čia. Gyvena dabar 
viename kambariokštyje, kurį galėtų taip pat užimti užsieny 
je koks mažiau kvalifikuotas šaltkalvis. Apie nusilesusius ,stu 
denčiukus jau nekalbama. Bet taip pridera karo ir nelaimių 
metu. Abu su žmona suliesėję.

Kaip pasakoje kokioje geriems vaikams. Prezidentas 
įbridęs į šliures. O ji — namų ruoša susirūpinusi.

Šiaip prezidentas užgulęs mokosi iš kažkokio sąsiuvinio 
anglų kalbos. Vėliau jam prireiksiančios, į Ameriką nuva 
žiavus.

Kambaryje be galo prirūkyta. Jie abu ištikimi pypkoriai, 
prezidentas ir prezidentienė.

Kalbame apie Lietuvos armijos pasipriešinimą. Tikriau 
pasakius, jos nesipriešinimą.

— Armijos pasipriešinimo nesuspėjome suorganizuoti. 
Lietuva liko užpulta. Lietuva, kuri buvo tiek prikišamai prię 
šų įspėta, kas ją gali laukti. Beliko dabar besitraukiončių 
žmonių likučiai užsienyje.

— Tiesa, dabar užsienio akyse būtume stipresni. Stip 
resni, negu dabar esame.

Prezidentas apsižvalgo ir apima akimi savo suguitą lovą 
kambariokštyje. Jis nenoromis prisimena, kaip bus ištrūkęs 
iš kokios pasaulio „prabangos“.

Prezidentas, esą, kaip tik buvo šalininkas tokio pasiprie 
šinimo. Kad ir paskutinę minutę suorganizuoto. Nors jis ir 
turėjęs tiek malkontentų ir priešų toąiai akcijai. „Pražūtin 
gajai”, — kaip buvo sakoma. Visi tuomet liko filosofais ir 
aiškintojais. Veik visi.

Jis, kaip neseniai nubudęs žmogui, dabar nubraukia nuo

kaktos savo sunkias mintis. Prezidentas pasijunta staiga 
dar gyvas išlikęs. Grasinusios mirties dar nenušluotas.

Kreipdamasis į mane (mat, aš buvau seniau atstovu Ry 
goję) jis man sako:

— Žmonės apšaukė mane, kam aš iš tėvynės bėgęs. Ne 
patriotiška! Bet kas atsitiko su latvių prezidentu? Juk jis 
nutarė pasilikti savo šalyje ir parodyti, kad jis esąs namie.

— Po gatves Rygoje vežiojo! — atsimena klaikų sapną 
prezidentas. — Raudoną skarmalą ant nugaros buvo užkabi 
nę. Parodyti jį žmonėms Rygos gatvėse. . .

Kai šj rytą Berne aš buvau pasakęs savo kolegoms eisiąs 
prezidento lankyti ir jo adreso paklausiau, tikslaus adreso 
man niekas nedavė. Bet visi, lyg staiga ką atsiminę ar susita 
rę, pasakė išvien: „Ak, mes eisime kartu!“

Tiesą pasakius, jie visi buvo prezidentą kiek primiršę. 
Dieną iš deinos gyvendami tame pačiame Berno mieste ir 
tuo pačiu oru kvėpuodami. Dar taip neseniai jam lenkėsi. . .

„Visi“ — turiu omenyje — mes trys „atstovai“. (Tik 
ne —sekretorius! Jis tai prezidento nebus užmiršęs: pade 
davo).

Tiek atstovų staiga bus čia prisirinkę. Be manęs, pačio 
gal neitraliausio, dar du. Iš mūsų trijų — vienas pats rimtasis. 
Iš povyzos ir turinio. Trečias — priešingai. Pats paslankusis, 
visuomet diplomatinės bei kitokios akcijos pilnas.

Pats paslankusis kaip tik ir kviečia mus visus į savo ne 
paprasto skaistumo limuziną. Anksčiau niekuomet nemačiau 
gyvenime tokio daiktmens, — tokių dabių linijų ri tokio bliz 
gesio.

Visiems buvo įdomiu pažiūrėti prezidento jo egzilyje. 
Įsibrovę visi Į jo mažą butelį, žvalgomės. Mes visi, dar nese 
niai užsienyje „ekscelencijos“ ir respublikos atstovai.

Prezidentas, lyg ne ad rem, ima ilgokai pasakoti apie sa 
vo persikelnną iš Lietuvos į Vokietiją. Ir kai vokiečiai buvo 
atėmę jam laisvę ir net suabejoję, ar iš viso — ne geriau grą 
žinti į Lietuvą. . .

Tik vėliau pajunti, kad tą viską jis taip „monotoniškai“ 
pasakoja, pats pergyvendamas iš nauja visas tas baisybes. Vi 
su realumu stojasi jam vakarykščioji diena, nepakenčiama. 
Ypač vienas vokiečių karininkas Karaliaučiuje, pristatytas 
prezidento šeimos saugoti, buvęs toks įkyrus.

— Mano duktė, karininko nepakęsdama, taip jam paša 
kė tiesą į akis: „Šie sind dumm!“

Kariškis kone pasiuto. Pirmiausia jis pareiškė Lietuvos 
prezidentui, kad jis galįs jį ir visą jo šeimą į parako dulkes su

malti. Kelionę į tolimesnius Europos kraštus galįs preziden 
tui nutraukti.

Prezidentienė tuomet Vokietijoje buvo apsikrovusi vai 
kų vaikais. Vaikai visų giminių ir pažįstamų. Vienas sūnus 
sūnienei gimė kelionėje.

— Bet — pinigų? Ar turite dolerių? — Klausia trečia 
sis, tas paslankus kolega. Iniciatyvos pilnas žmogus. Jis 
žino, kur esama gyvenimo nervo.

Prezidentas savo poelgiu bei kalba, kaip žinome, visuo 
met buvo paprastas žmogus. Taip ir dabar. Jis mielai atsako 
į visus mano kolegos klausimus.

— Ministeriams buvo nutarta duoti po tūkstantį dolerių. 
Prezidentui — dvylika!

As irgi teiraujuos prezidentienės, kaip sekasi gyventi ir 
kaip ji čia, Šveicarijoje, organizuoja savo dieną. Jai ilgainiui 
įkyrus darosi šis mano „interviu“. — Jau pietų laikas! Krep 
šeliu nešina ji išeina į mugę.

Pi ezidentas mūsų kviečiamas išeiti į miestą. Jis pasida 
re patenkintas ir linksmas.

Tik jis negalėjo iš karto nusistatyti, — nelygu žmogus 
iš kokių kartuvių buvo paleistas, — ką pirma ir kokia eile da 
ryti. Ar eiti barzdos skustis. Ar pirma išeiginiais rūbais ap 
sivilkti, ar pasilikti su tuo pačiu vilnoniu iki pat kulnų šlafro 
ku ir, įsisupus jį — važiuoti. Ar tik paltą užsivilkti ant vir 
šaus.

Jis nusistato išvykti su mumis.
Vienas mano kolegų sakosi prezidentui, jog norėtų su 

juo apie daug ką pakalbėti dar. Bet dabar pietų laikas! Ko 
lega — rimtas. Jis pripratęs dieną tvarkyti tiksliai.

Visi išsinešdiname laukan.
Mūsų kolegos prabanginėje mašinoje užsimezga sielą ku 

tenantis ir gyvas pasikalbėjimas. Kokiu būdu geriausia skus 
ti baizdą. Pačiam? Pas kirpėją. Paprastu skustuvu, ar — 
„gilette?“ — Apie elektros varomą skustuvą tuomet dar ne 
buvo kalbos, kaip apie labai moderninį daiktą. Pokalbyje do 
minavo mūsų rimtasis, žodžių daug netariąs, diplomatas. Bet 
kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Ir atkakliai ginamų bei jų 
atstovaujamų.

— Kažin? Jei vokiečiai pajudėtų prieš bolševikus? Bet 
kažin, ar įvyks dar kas iki šio pavasario. Vargu. Kad ii 
Amerikoje ne kokie pyragai laukia. Nuvažiuoti — nuvažiuo 
si, o paskui — grįžti? Kad ir Portugalijoje išlaukti laiką — 
ne ką geriau. Vien kas, kad — Europoje.

Lisabonoje teks ilgiau užtrukti, kol iš ten pasitaikys lai
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PELNINGA DRAUGYSTĖ VISIEMS
Visuose Jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova 
Scotia yra jūsų partneris padedąs augti Kanadai

— kartu ir Jums!
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su 
jūsų kaimynystėje esančio The Bank of Nova 
Scotia skyriumi, ką daro daugybė kanadiečių.

Ar tai būtų biznio oper cijos, asmeninė taupomo
ji sąskaita, ar naujas užsiėmimas — Jūs įsitikinsi
te, kad jūsų BNS skyrius yra gera vieta, kurioje 
teikiami sveiki patarimai ir tikslus patarnavimas. 

Susipažinktie su savo BNS skyriaus vedėju — jo 
patyrimas biznyje gali reikšti dolerius ir centus 

Jūsų kišenėje.

The BANK of NOVA SCOTIA
Jūsų partneris, padedąs augti Kanadai. (15

DAINŲ ŠVENTĖS KOMITE TO PRANEŠIMAS, NR. 9.
Lietuviškojo pasaulio gyve 

nime jau įsisiūbavo busimosios 
Dainų Šventės reikalai. Pati 
idėja rado visuose tautiečiuose 
pritarimą. Šventės komtietas

nę kiekvieną chorą, nedelsiant 
praneša Dainų Švestės Komite 
tui apie esamą choro pasiruoši 
mo stovį.

3. Chorai, dirigentų vizitaci 
jau turi daug žinių, kad liepos jos metu, privalo jiems teikti 
1 d. į Chicagą žada suplaukti visokeriopą reikalingą paramą.

4. Dar kartą ypatingai ragi 
name visus chorus, kuiie Dai 
nų Šventėje dalyvauja, su di 
džiausiu atsidėjimu ruošti Šven 
tės repertuarą,

kU LTŪR KRCWIK A
KANADOJE, WINDSORE, RUOŠIAMA 4-TOJI 

LIETUVIŲ DIENA
Kanados lietuvių bendruome liai paskelbti Lietuvių Dienos 

nė šiemet, rugsėjo 1 d., Wind Šventę ir paprašys anglų visuo 
sore ruošia 4-tą Lietuvių Die menę ją visokeriopai paremti, 
ną. Pirmoji su pasisekimu pra CBC radijo stotis sutiko skirti 
ėjo Hamiltone, antroji buvo To savo transliacijų pusvalandį, ne Sodeika, Stepas, 
ronte, trečioji Montrealy. mokamai, lietuviams. Numaty Chicago, Ill.,

Šioji, ketvirtoji Lietuvių Die ta kviesti Lietuvių Dienos ati Stephens, Alice, 
na pavesta suruošti mažytei darymui kurį nors Kanados mi Chicago, Ill., 
Windsoro lietuvių kolonijai, nisterių. Bus įvairių rūšių spor Steponavičius, Kazys, 
Reikia tačiau pastebėti, jog ši to (futbolo) varžybos Windso Chicago, Ill., 
kolonija yra labai vieninga ir re ir Detroito miestuose. Ruo Žilevičius, Juozas, 
veikli.

Sekmadienį, balandžio 15 d., meno paroda—Meno Muzejaus 
Windsoro Lietuvių B-nės Apy patalpose Windsore, 
linkės valdyba ir kt. visuomeni 
ninkai buvo atvykę į Detroitą bus uždėtas vainikas ant Kana 
ir ponų Barauskų namuose pa dos Nežinomo kario kapo, 
darė paistarimą su Detroito vi Prapagandai vesti stengiama 
suomenininkais bei lietuvių sp si išnaudoti kuo plačiausiai spa 
audos bendradarbiais. Tikimasi ūdą, radiją, netik lietuvių, bet 
paramos iš Detroito gausios lie ir anglų kalba.
tuvių šeimos. Numatoma pra Kasmet Lietuvių Dienos da 
vesti didelę ir turiningą progra ro pažangą: jos įvairesnės ir to 
mą. bulesnės. Valingai ryžtamasi

Lietuvių Diena ruošiama rug šiemet pralenkti visas praėju 
sėjo 1 d., kadangi pirmadienį, sias Kanadoje Lietuvių Dienas 
rugs. 3 d. yra darbo šventė, to visais atžvilgiais, 
dėl susidaro 3 dienų švenčių 
tarpas. Manoma tam laikui iš parodyti Kanados svetimtaučių 
leisti specialiai Lietuvių Die visuomenei, jog ir lietuviui yra 
nos proga atitinkamą leidinį— daug, kad jie kultūringi, kad 

jie verti būti laisvais ir turėti sa 
vo nepriklausomą valstybę. Šie 
kiama įgyti kuo daugiau drau 
gų, kurie paremtų mus kovoje 
dėl išlaisvinimo pavergtos Lie 
tuvos. V. Mingėla.

knygą.
Windsoro miesto burmistras- 

-meras prašytas sutiko oficia

šiama dviejų savaičių lietuvių

Šventės atidarymo pioga

Lietuvių Dienos tikslas —

EKRANAS...
Atkelta iš 5-to puslapio.

je“, kur anuomet buvo laidoja • Dail. A. Galdikas dalyvauja 
mi faraonai. dabar vykstančioje New Yorke

Filmas padarytas pagal Mi grafikos parodoje.
ka Waltari romaną ir vaizduo • Dr. A. Maceina skaitys ciklą 
ja senovės laikus gana patiki paskaitų Freiburgo universite 
mais bruožais. Didelė intryga te, Vokietijoje, apie Dostojevs 
ir daugelis išgyvenimų. kio religinę filosofiją.

tikrai daug lietuviu iš visos Ka 
nados bei JAV. Dainų Šventės 
reikalams tvarkyti veikia ke 
liolika komisijų, kurios dirba sa 
vo srities darbus. tės repertuarą, kad atvažiavę

Prie Dainų Šventės komiteto patikrinti dirigentai galėtų tik 
sudarytoji Meno Reikalų Komi kai ką subendrinti ir pateikti 
sija, susidedanti iš šių muzikų: nurodymus. Balsų partijos jau 
A. Kučiūno, pirm, ir narių — dabar turi būti paruoštos.
G. Gudauskienės, Tėvo B. Mar 5. Kai kurie chorai ruošia 
kaičio, S. J., J. Zdanavičiaus ir įvairias pramogas ir visą pelną 
A. Kutkaus, svarstė Dainų Šve skiria apmokėti kelionei j Dai 
ntės dirigentų parinkimą. To nų Šventę Chicagoje. Jų pavyz 
dėl pranešame:

1. Dainų Šventės Komitetas, 
susitaręs su minėta Meno Rei 
kalų komisija, skelbia muzikų, 
chorų ir lietuvių visoumenės ži 
niai JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės, Įvykstančios 
1956 m. liepos 1 d. Chicagoje, 
dirigentus. Jais yra: 
Budriūnas Bronius,

Los Angeles, Calif., 
Gailevičius, Stasys,

Toronto, Kanada, 
Mikulskis, Alfonsas,

Cleveland, Ohio,

džiu raginame ir kartu prašo 
me pasekti ir visus kitus cho 
rus ir, surengus pramogą, gau 
tą pelną paskirti kelionei Į Dai 
nų Šventę.

Dainų Šventė yra labai pras 
mingas kultūrinis mūsų tautos 
gyvenančios ne Lietuvoje, žy 
gis. Į tai bus atkreiptas ir kita 
taučių didelis dėmesys. Tad 
padarykime viską, kad ši šven 
tė pasisektų ir lietuvio vardą 
dar labjau iškeltų.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas.

Chylinskio išverstos Biblijos 
rankraštis. Tos pirmosios lietu 
viškos Biblijos tėra išlikę pora 
egzempliorių. Lenkų spauda ra 
šo, kad šią Bibliją, turinčią di 
dėlę reikšmę kalbotyrai, jau sp 
ausdiną lenkai Poznanėje, nes, 

prane jų Įsitikinimu, kadangi pirmieji

First for fishing?!
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/'f Only DOW is COOi CONTROL' brewed. 
oow

Canada’s rivers and lakes 
abojMfd in a wide variety of game fish 
offering sportsmen some of 
tne finest fishing anywhere on

/z/this continent. m f)
/ ____ -

First for quality^
DOW Ale’s superb flavor 
makes it first choice of 
discriminating sportsmen 
on fishing trips

Ss: as well as 
back at home.

JAMAICOS MENO 
INSTITUTO

prof. V. K. Jonynas Amerikos 
grafikų s gos yra pakviestas pa 
demonstruoti raižybos meną ir 
jo techniką menininkams.
• Meno istoriko P. Galaunės 
studiją apie „Lietuvių Liaudies 
meną“ ruošia laidai J. Karvelio 
leidykla Čikagoje.

Elizabeth, N. J.
2. Komitetas taip pat

ša, kad, pradedant balandžio ją radę, tai jie ir turi j ją teises, 
mėnesio 22 d., šie Dainų Šven • Melburnd lietuvių teatras, nu 
tės dirigentai yra įpareigojam: vykęs į Adelaidę, suvaidino P. 
vizituoti visus šventėje daly Vaičiūno 4 v. komediją „Tuš 
vaujančius chorus. Jie, patikri čios pastangos“.

S kube k
L letuvi,

A pdrausti
brangiausią turtą—sveikatą ir gyvybę Susivienijime Lietu 
vių Amerikoje. Tai yra seniausia lietuvių apdraudos ir 
visuomeninė organizacija, veikianti jau nuo 1886 metų.

S L A draudžia: Gyvybę — iki $ 10.000,00
Sveikatą — mokant į mėnesį iki $ 325.00 ligos ar nciaimin 
go atsitikimo atveju. SLA suteikia progą taupyti vaikų 

mokslo ar gyvenimo pradžiai.
Lietuvis, dalyvaudamas Susivienijime, nuolatos bendrauja 
su savo tautos žmonėmis ir apsaugo savo šeimą nuo atšali 
mo lietuvybei. Apdrauda Susivienijime Lietuvių Amerikoje 
yra pigi ir paranki lietuviui. Čia lietuvis ras visų rūšių rei 

kalingą gyvenime apdraudą.
Apie SLA visas informacijas suteikia vietinės kuopos, ku 
rios yra kiekvienoje žymesnėje lietuvių kolonijoje. Jei no 
rit gauti platesnių žinių apie Susivienijimą, knygučių ir 
nurodymų kaip pasidaryti SLA nariu, parašykit šiuo adresu:

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30 »L
New York 1, N. Y., U. S. A.

DAILININKO
J. PAUTIENIAUS

dailės darbų paroda bus atida 
ryta gegužės 5 d. Almaust gale 
rijoje Great Necke, ties New 
Yorku, ir tęsis dvi savaites.
• R. Viesulas dalyvavo 200 gra 
fikų parodoje.
• Australijoje tarp 1372 ekspo
natų, išstatytų „didžiausioje • Australijoje Sydney mieste 
pietinio žemės pusrutulio paro gyvenąs dail. V. Ratas, vienas 
doje“, savo kūryba ryškiai iš vi žymiausių lietuvių grafikų, su 
su kitų išsiskyrė skulpt. Teisu ruošė savo paveikslų parode 
tis Zikaras. Jis savo veržkimu kurios atidaryti buvo pakvit

■■ yra jau prasimušęs ir pripažin tas Danijos gen. konsulas F. 
tas australui dailininkų. Teisu Henning Hergel. Šiuo metu V. 
tis yra taip pat išrinktas į Vik Ratas dirba kaip dailininkas — 
torijos skulptorių draugijos naujų modelių kūrėjas kerami 
valdybą. Paskiausiu metu jis kos srityje. Pirmąją dieną bu 
laimėjo I vietą nulieti iš aliu vo nupirkta apie 10 paveikslų, 
minijaus abstraktinę figūrą vie 
no modernaus pastato papuoši 
mui. Toje pačioje parodoje bu 
vo išstatę po 1 paveikslą J.
Baukus(akvarėlę „Po audros“) 
ir P. Vaičaitis (gamtovaizdį), puslapiai, 
pasižyminčius lietuviška mclan So. Halsted St,. Chicago, Ill, U 
cholija bei nerimu.
• Montrealy, Ritz, koncertuos
M. Forester, geg. 9 d., 8.30 v. 
v.; išpildys Šumano, Šuberto, 
Poulenc, Brahmso ir kitų auto 
rių kūrinius. Ji — kontraltas.
• JAV-se išleistas iliustruotas
leidinys „The Evangelical Re 
formed Church of Lithuania“, 
kuriame duota išsami jų veik Kaina 5 dol. 
los apžvalga. mas „N. L.“

Port Arthur ir Fort William, Ont.
BUS MOTINOS DIENA.

Gegužės 5 d. 6 vai. vak. uk įvyksta Motinos Dienos minėji’ 
rainiečių salėj Prosvita (iš ki mas. Maloniai kviečiame visus 
tos pusės Lake theatre) 608 dalyvauti. Ap. Valdyba.
Simpson St. Fort William, Ont.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jieva Simonaitytė. PAVASA 

RIŲ AUDROJ. Mažosios Lietu 
vos laisvės kovos. Novelės. 232

Išleido Terra, 3333

SA. Kaina 2.50. Knyga gauna 
ma ,,Nepriklausomos Lietuvos" 
redakcijoje, 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P.
Canada.

MOTERIS Nr. 2(3). 46 
laware Ave, Toronto, Ont.

Meldut.is Laupinaitis.
KALTINU... Trilogija, I dalis 
—Raudonasis maras Lietuvoje.

Leidinys gauna 
redakcijoje.
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vas ir kol visi kelionės formalumai bus sutvarkyti.
— Amerikos pareigūnai labai mandagūs. Bet vis dėlto 

yra paėmę raštišką pasižadėjimą, kad į Ameriką važiuoju, 
kaipo privatus asmuo. Bet ne — prezidentas. Mat, imtum 
dar ir pasirašytum kokį aktą, o paskui keblumai. Ir dar — 
protokoliniai sumetimai.

—- O aš, kai tik pasigirs gandas Lietuvoje — vėl į ją 
grįšiu. Ir vėl iš nauja dirbti!

Mano kolegos mašina sustoja. Visi išlipa. Prezidentas 
nori apsižvalgyti mieste.

Pilkas, peliutės pilkumo paltas. Žmogus, atpratęs nuo 
didelio judėjimo mieste, jaučias dabar esąs visai svetimas gat 
vėje. Pasisaugodamas suskambinusio tramvajaus, jis ko tik 
neužšoka ant kokio (ar po kokiu), tiesiog milžiniško sunkve 
žirnio. Suprunkščiančio visomis savo galybėmis.

Toks tipingas žmogus, tegu savo pilku paltu. Savo visa 
povyza sumažėjęs. Pirmas Lietuvos prezidentas, Antanas 
Smetona.

Apie kurį jau žmonės tėvynėje pradėjo dzinguliukus dai 
nuoti. Pasitaikiusiomis progomis buvo fablikuojamos papiro 
su ir krakmolų dėžutės su prezidento atvaizdais. Kas atsitin 
ka šalyje arba su labai pagarsėjusiais lyriškais tenorais arba 
— su imančiais jau įsisąmoninti šalyje žmonėmis. Pagaliau 
žmogus savo populiarumu atsistojęs greta kurių didvyrių, 
per vandenyną skridusių lakūnų: Dariaus ir Girėno, ir kitų.

Dabar — tarytum būtų straktelėjęs ir nušokęs nuo Lie 
tuvos pašto ženklo ir atsidūręs Berne paprastoje gatvėje. 
Kaip pasaulis bus pasikeitęs! Kas galėjo manyti, kad taip?

Anais laikais Kaune prezidentas, ministerial, to direktoriai 
pėsti nevaikščiodavo. Niekuomet? Jie būdavo automobili 
zuoti. Kaip Dalai-Lamos kokie, jie galėjo pakeisti vietas tik 
šios susisiekimo priemonės pagalba, bet ne pėsti. Arba jau 
verčiau sėdėti visai namie. Buvo laikai, ir tokie jau tolimi.

Grįžome iš audiencijos. Morališkai kažką nauja visi pa 
ragavę. Gal kiek sunerimę ir pavargę. Grįžome visi kaip po 
kokių mišių.

Jaukiojo vietinio pasiuntinio buvome pakviesti salonan 
pietų. Tikriausia protokoliniais sumetimais prezidentas ne 
buvo kviečiamas.

Puikiame ir išlaikytame salone — kurių iš viso nedaug 
tokių pasitaiko — įvyko stilingas lietuvių pasitarimas. Net, 
galima sakyti, /aistybinis pasitarimas. Tema buvo — darži 
ninkystė! Kitokių temų buvo vengiama. ...

Pietūs buvo pilni jaukumo. Buvo kažkas panašu į praš 

matnų souper, paimtą ią. operos „Tosca“. Tik, žinoma, ne to 
iciais baisiais sumetimais ir tikslais, kaip toje operoje. Niekas 
čia vienas antro nežudė ir nekerštavo.

Savo virtuve pasiuntinio žmona visus mus sužavėjo. Ta 
rytum dešimt virėjų, bet ne ji pati būtų pagaminusi.

Be to, ponia buvo tokia grakšti.
Senstelėję žmonės visuomet darosi tokie sentimentalūs.
Iš Berno paskubėjau išsinešdinti greičiau.
Kai grįžau į Ženevą, ten latvių pasiuntiniai posėdžiavo.
Ten pasiuntinių irgi būta trijų. Vienas buvo atvykęs 

specialiai iš Paryžiaus. Kitas su savo žmona, plius baldais — 
ką tik bus atsikraustęs iš Estijos. Suspėjęs dar laiku pabėgti. 
Ir trečiasis — ženeviškis, mano — kolega.

Kaip ir pridera augštos markės diplomatams, privačiai 
jie visi nesugyveno vienas su antru! Ir vienas antro visu at 
sidėjimu ir nuoširdžiai — neapkentė. Bet, kai imdavo pose 
džiauti, tai viskas pradingdavo ir viskas pasidarydavo tikrąja 
idilija. O jie patys trys — geresniais žmonėmis.

Užtai jie ir posėdžiavo dieną ir naktį.

Namie būta neišpasakytos vėtros. Stogai aplamdyti. Ir 
šiltnamiai aplaužyti. Keisčiausia, visų rožių lapai nuraškyti. 
Tarytum ranka kas bus pabraukęs per krūmus ir per kiekvie 
ną stiebelį. Net geležinės lazdos lenktos. . . Sako, buvęs „že 
mes drebėjimas“ ir žmonės negalėję užmigti. Bijoję.

Vėl gyvena namie. Danguje pastebiu ir sode — visur 
juoduoja paukščių. Iš kur tiek paukščių galėjo prisirinkti? 
Man atrodo, strazdai. Kyla staigiai ir skrenda toliau.

Namie mes išspaudėm aliejų. Tas spaudimas apeigų ir 
ceremonijųpilnas. Iš pradžių visa kaimynija kalbėjo bent mė 
nesį, koks šieme.t bus derlius ar nederlius. Bet kokia misteri 
ja tas vidurnaktinis malūnas! Žmogaus didumo, besisukąs ir 
triuškinąs alyvų uogas, statmeniškai riedąs girnų akmuo.

Malūno savįninkas — suktas, jis stengiasi vis nedaspaus 
ti sumaltas alyvas, kad daugiau būtų jam tirštų liekanų ir 
daugiau iš to likučio jam aliejaus. Reikia jį prižiūrėti, — tas 
darbas sunkus, — na, ir spausti rungą, kiek krūtinkauliai iš 
neša.

Iš 104 kg atvežtų į malūną alyvų gavau gryno aliejaus 
18 litių. Žmona džiaugiasi: tiek jai, esą, užteksią visiems me 
tams. Tai tik pradžia. Mes turime 13 medžių. Liekamą alie 
jų galima bus parduoti ir uždirbti pinigą. Tiek yra reikalau 
jančąų ir maisto reikalingų. Bet reikia skubėti aliejų iš ma 
lūno atsiimti. Kad ir kažkokios apatijos apimta, vyriausybė 

visur velinasi, bet galainiui gali įsibrauti į malūnus ar net na 
mus ir iš mūsų aliejų atimti. Aš tuo, žinoma, netikiu, bet po 
draug laminu žmoną ir pats apsisaugau.

Prisimenu staiga pats sau:
Kažkas man parašė, kad prezidentas su visa savo famili 

ja jau Lisabonoje. Ir laukia. Ir mokąs 5 dolerius viename 
pensionate — už visus.

Man tik darbas sode. Kai kas bijo, kad tai nebūtų darbas 
dėl darbo. Kaip menas dėl meno.

Įvyko Estijos šventė, vasario 24 d. Mūsų estai nebežino 
jo nei kaip prasiversti, nei kuo pramisti. Ypač vietos karo 
tache šeima buvo nemaža. Jis nutarė išvykti Estijon. lig 
nerašė, dingo ir nutilo, kaip nukirstas. . . Staiga parašė sa 
viems iš Estijos, pilnutėliai dabar okupuotos, kad: „sekasi la 
bai gerai“. Taip buvo jų sutarta: vadinasi, vokiečiai ruošiasi 
kariauti su rusais. Padėkojau čia likusiam estui už tokias 
žinias

Kaip visi laukė tokios žinios! Visi tie mūsų emigrantai 
ir prisiekę politikai, čia atsidūrę.

Bet vokiečiai įsileido tik kelis. Pavyzdžiui, generolas 
Raštikis, buvęs kariuomenės vadas, buvo įsileistas. Ministe 
ris piimininkas Galvanauskas. Šaunūs du vyrai.

Visur prasidėjo mobilizacijos. Reiche, Sovietuose, Šuo 
mijoje, Rumunijoje. Kažin, ar mūsų kariuomenė nedeportuo 
ta iš Lietuvos en bloc.

Sodas pilnas gėrybių. Toks klestįs ir žaliuojantis. Grei 
tai gal apleisimas. Jaučiuosi čia gimnazistukas, savo atosto 
gas praleidęs.

Mano žmona išvyko restoranan, — ji didelis Suecas, — 
parduoti 12,5 kilogramų pamidorų, nuraškytų šiltnamyje. Ir 
daug salotų. Kita dalis nusiųsta mūsų miestelin. Krautuvėje 
net prie daržovių susidaro žmonių eilės. Visko pritrūko. Gc 
ležies, vinių, vilnos. Tur būt, visoje Prancūzijoje nėra ne 10 
butelių garstyčių.

Mes visai suvokietejome. Ta prasme, kad gyvename vi 
šokiais pakaitalais ir karo pigumėliais. Jau esame visai gerai 
įsisteminti į visokias maisto korteles. Dabar niekas nepamirš 
ta iš mūsų jų paimti.

Kai prięįj metus įsntieigiau kastuvą j žemę ir pradėjau ją 
dirbti, tai man atrodo, kad nugaros dar nesu atlenkęs. Tik 
šiandie tą kasuvą iš ženhės būsiu ištraukęs.

(Iš knygos „Žemė de^a“, gaunamos „N. L.“ redakcijoje, 
460 pluši., kaina $ 4.50).
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MOKYTOJŲ PASITARIMAS AUKAVO A. V. BAŽNYČIOS 
STATYBAI:

Po 100 dol. Šv. Elzbietos Dr

AUGA, STIPRĖJA...
„Li
žen
vie

Knygų mėnesiuiValdžios mokyklų inspekcija 
balandžio mėn. 11 d. buvo su 
kvietusi įvairių tautybių, jų tai augija ir I. A. Venskienė: po 
pe ir lietuvių, tautinių šeštadic 50 dol.: Al. Dasys, Lukaitis, A. 
ninių mokyklų ir prancūzų kai R. Žukauskas: 30 dol. Pov. Jo 
bos kursų mokytojų informaci kubauskas, 25 dol. VI. Ginu 
nį susirinkimą, kur buvo disku nas, J. Blauzdžiūnai, Pr. Gir 
tuojama ir svarstoma kaip ge džiai; 60 dol. J. Misevičius, po 
riau pravesti, kaip kursuose 2 Odol. Ber. Geležiūnas, Pr. Su 
taip ir tautinėse šeštadieninėse šinskas, Br. Bagdžiūnas, Bi. Ge 
Mokyklose prancūzų ir tauti ležiūnas. K. Vaicekauskas, J. 
nės kalbos pamokas. Buvo kai šipelienė; po 15 dol. K. Guze

Tad visi į talką paremti „Li 
tą“. J .Skučas.

SOLIDARUMAS IR 
SOLIDARUMO MOKESTIS.

Montrealyje vykstant solida ...
rūmo mokesčio vajui nugirsta bama, kaip daugiau patiaukti vičius, J. Jaunius; po 10 dol. I. 
mi ir teigiami ir neigiami pasi jaunimo susidomėjimą prancū Salala. R. Karelevičius, J. Sku 
sakymai. Džiugu, kad priekaiš kalba ir kultūra. čas. K. Leipus, T
tingų posakių teišgirstama reto 
kai. Kai kuriems tautiečiams at 
rodo, kad tokio mokesčio nerei 
ketų, tačiau, nenurodoma, ko 
kiu būdu būtų galima padėti lie 
tuvių mokykloms, chorui ar ki 
tiems kultūriniams veiksmams. 
Didžiausia dalis šį mokestį su 
moka nepriekaištingai ir, kai 
kuriais atvejais, džiaugsmingai. 
Keletas lietuvių yra sumokėję 
mokesčius neraginami. Kiti šį 
makestį yra įnešę net už senus 
praeities laikus.

Vienas iš įdomiausių pasisa 
kymų yra pasiūlymas šį mokes 
tį iš viso nevadinti mokesčiu, 
bet tiesiog — Solidarumu. Tai 
nesąs mokestis, lygiai kaip kad 
jis ir nėra privalomas, tačiau 
vieningas ir kilnus įnašas į mū 
sų bendruomenės fondą, 
rio plaukia pagalba toms 
rinėms organizacijoms, 
ms ji yra reikalinga.

Seimelio Prezidiumas 
giasi, kad yra lietuvių, besisie 
lojančių bendrais reikalais ir ši 
moralinė parama įgalina Seime 
lio narius savo laisvalaiki pa 
skirti kitų labui. Šia proga ten 
ka pažymėti, kad solidaiumo 
mokestis nėra privalomas, bet 
mokamas laisva valia ir pagal 
aukojusiųjų skaičių galima sp 
ręsti apie lietuviškos kolonijos 
norą puoselėti savuosius lietu 
viškus reikalus.

Praėjusiame šio laikraščio nu 
meryje buvo pradėtas skelbti 
solidarumo mokesčio sumokėjų 
šiųjų sąrašas, kuris šiuomi yra 
tęsiamas toliau:

D. Jurkus, P. Šimelaitis, J. 
SEAS CARGO CO., atstovau Šimelaitis, Z. Urbonas, A. Ur 
janti didelę anglų firmą HAS bonas, O. Stankūnaitė, kun. J. 
KOBA Ltd., Londone, siunčia Aranauskas, kun. J. Kubilius, 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus kun. J. Raibužis, kun. S. Kul 
siuntinius su vilnonėmis me bis, J. Dalmantas, L Gorys, S. 
džiagomis, maistu, avalyne, vai Vaišvila, V. Vaišvila, P. Baro 
stais ir kit. 100% garantija — nas, J. Strėlienė, S. Naginionis, 
pilnas draudimas. Visus reika Z. Tamašauskas, O. Tamašaus 
lingus mokesčius sumoka siun kienė, J. Baltuonienė, kun. V. 
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne Stankūnas, L. Balzaras, K. Bal 
reikia. Siuntiniai siunčiami iš zarienė, J. Pakulis, J. Jurėnas,

— 160
.25.000
.18.000

„LITAS”
Kredito kooperatyvas 

tas vis smarkesniu tempu 
gia pirmyn, pasidarydamas
nu iš žymiausių faktorių ekono 
miniame Montrealio lietuvių 
gyvenime. Kad susidomėjimas 
kooperatyvu-bankeliu yra dide 
lis, matyti iš sekančių duome 
nų: įsisteigęs 1955 m. sausio 
m. 16 d. bankelis turėjo: 
sausio 1 d. narių 
Indėlių .............
Išduotų paskolų
š. m. balandžio 1 d. narių—192 
Indėlių ...............................32.000
Išduotų paskolų .............26.500
ir
nT Per 3 mėn. indėlių gauta 13. 
500: išduota 6.700.

Yra pagrindo manyti, kad 
bankelio veikla dar sparčiau 
plėsis, kadangi tik šiuo momen 
tu paskolų pareikalavimas vir 
šijo 10.000 dolerių. Daugeliui 
žmonių „Litas“ suteikė ir atei 
tyje suteiks taip reikalingą pa 
galbą.

Todėl visi tie, kurie turi nors 
ir mažą sumą atliekamo pinigo 
(o jokia suma nėra permaža), 
tepadeda ją į bankelį. Tuo pasi 
tarnausime ir patys sau, gauda 
mi didesnį procentą negu ban 
kuose, ir savo artimui — duoda 

• mi jam galimybės reikale pasi 
t.colinti iš bankelio.

Seni kooperatyvo nariai tene 
laiko įdėję 5 ar 100 dolerių sa 
vo sąskaitoje, kadangi toks in 
dėlis neša kooperatyvui nuosto 
lį, apmokant nario mokesnį ir 
draudimą. Ne nariams gi pra 
vartų priminti, kad kiekvienu 
momentu gali prireikti ir patie 
ms nors ir nedidelės paskolos, 
tačiau dėl pirmenybes paskolai 
gauti atsižvelgiama ir į nario se 
numą.

iš ku 
kultu 
kurio

džiau

Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bet kokią nuotaiką. Knyga Jūsų neap 
vils, nes ji geriausis Jūsų draugas.
H. Radauskas. ŽIEMOS DAINA. Premijuota ...............3.—
J. George. MOTERYSTĖ........................................................3.—
J. Jankus. SENAS KAREIVIS MATATUTIS, romanas 3.— 
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA, diplomato atsiminimai ...4.50 
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........2.50
M. Laupinaitis. AŠ KALTINU .............................................. 5.00
Br. Grimų PASAKOS ...........................................................3.—
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
A. Norimas. NAUJAS VEIDAS, novelės........................... 2.50
3 Lietuvių Dienos METRAŠTIS ........................................1.00
3. Liet. Dienos gražus ŽENKLELIS, Vytis su Gedimi

no stulpais, dėvėti prie krūtinės ....................................0,30
B. Sruoga, MILŽINO PAUNKSMĖJE , 2.50
Žurnalas VARPAS, su aktualijomis ..................................1.00
V. Varnienė. DIDŽIOJI VIRĖJA ................................... 6.00
Vaizdų albumas. HAMILTONO LIETUVIAI.................3.00
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ................. 6.00
L. Dovydėnas. NAKTYS KARALIŠKIUOSE, apysaka 2.00
M. Jelucič. CEZARIS. Romanas. 3 dalys po .................
Anglu kalba A KISS IN THEDARK, romanas ............
T. Heyerdahl. KON-TIKI...................................................
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO...............................
S. Būdavas. UŽDRAUSTAS STEBUKLAS, romanas.. 
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS, ...............................
Metraštis GABIJA ...................................................................
P. Andriušis. TIPELIS, romanas........................................
Vienuolis. KRYŽKELĖS, romanas.....................................
Žitkevičius. DAIKTAI IR NUORŪKOS ......................
J. Paukštelis. KAIMYNAI, ro manas ...............................
Dr. Garmus. NEMUNO PAKRANTĖMIS.......................
V. Andriukaitis. AUDRA ŽEMAIČIUOSE .................
Žurnalas LIETUVA ............................................................
Kardė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................
kaulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ... J. 
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . . . . 1,50 
V. Krėvė. RYTŲ PASAKOS .............................................. 2,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................  1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.............................................2,50
I. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU..................................... 1,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS .............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ.... 2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2,—
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI.....................$ 0,50
F. Lavinskas. ANGLIAKASIU ATSIMINIMAI .. ..2,00
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ......................................................
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI . . . 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas ..............................
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas.............
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS.............
P. Orintaitė, MARTI Iš MIESTO ..........................
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SuNUS, vaikams . . - 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams.........
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ..........................
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS 2 . . . j. . . . '

čas, K. Leipus, P, Kazanaus 
Nereikėtų užmiršti, kas, V. Glaveckas, J. Klimas, 

kad Valdžios Mokyklų Katali J. Mačiulis, J. Navikėnas, J. 
kų Prancūzų skyrius su Naujų Stropus, Alf. Viskantas, J. Kny 
Kanadiečių Komitetu duoda stautas, J. Rimkus, S. Mikulė 
mūsų mokykloms patalpas, at nas, K. Būzas, J. Narris, F. Jur 
lyginimus, ruošia vasaros sto gutavičius, L. Balzaras, S. Ren 
vykias, kuriose ir mūsų mokyk tas, F. Alekna, A. Racinskas, J. 
los vaikai gali dalyvauti, ruošia Rimkevičienė, Pr. Begužis, K. 
įvairius kursus, tikslu, padėti Veselka, Pr. Vitas, H. J. Pal 
nauįjiems kanadie čiams. Todėl mer, E. Neimantaitė, Iz. Gorys, 
jų bet kokie parengimai mūsų A. Morkūnas, Alf. Gudas, J. Ei 
tarpe turi būti remiami su di mutis, K. Uhnickas, A. Marke 
džiausiu atsidėjimu. vičius, A. Ališauskas. Ona Sta

Panelė Irena Kibirkštytė, Mo nkūnaitė, L. Baleišis, M. Juod 
kyklų Inspekcijos tarnautoja, viršis, A. Brilvicas, Pr. Lauru 
labai maloniai susirinkimui pri šonis, H. Valiulis, A. Bačkaus 
statė Rosemounto mokyklos mo kas, J. Šaltenis, J. Lebedžiūnas, 
kytojus: p. Rimkevičienę, p. Pr. Mickus, Pr. Valinevičius, 
Paškevičienę ir p. Navikenienę. H. Pechke, Aekrmann, Čepai 
P-lė Ir. Kibirkštytė, tai nauda tis, J. Viliušis, Br. Urbonas, J. 
ma Mokyklų Inspekcijoje, la Suščevičius, Pr. Dikaitis, Limo 
bai daug padeda mokyklų rci navičius, Alb. Mecelis, Ign. Pa 
kaluose. kulis, A. Piečaitis, J. Grigalių

Po gana įdomaus diskusinio nas. J. Mileris.
pasitarimo, visi dalyviai buvo 
skaniai pavaišinti.

Rosemounto šeštadieninei
Mokyklai iš Mokyklų Ispekci dinimas prie AV bažnyčios. Šei 
jos yra kreipiamas didelis dė mos, arba pavieni asmenys, ku 
mesys ir ją dažnai viiztuoja ins ne norėtų prisiminimui paso 
pektorius Mrs. Houle, kuris dinti medelį, kviečiami dalyvau 
rodo daug simpatijų lietuvia ti.
ms. J. Petrulis.
LIETUVIŲ KOMUNISTŲ dvi 
celės, vadinamos Literatūros 
dr-ja (LDD), praretėjus nana 
ms, pritrūko narių ir susiliejo 
į vieną. Aną savaitę ji turėjo 
susirinkimą, kuriame pasikalbę 
ta apie naująją komunistų tak 
tiką, nuvertinus Staliną, ku 
riam ši celė anksčiau meldėsi. 
Išrinkti atstovai į partijos šuva 
žiavimą Toronte.
MOTERYS mokytojos pareika 
lavo lygių teisių su mokytojais 
vyrais. Jų reikalavimas visiškai 
pagrįstas, nes jeigu jos nudir 
ba tuos pačius darbus, kaip ir 
mokytojai vyrai, tai ir turi gau 
ti tą patį atlyginimą, kokį gau 
na vyrai mokytojai.

TAVO VIENKARTINĖS
AUKOS LAUKIA TOKS

TANČIAI LIKUSIŲ 
VOKIETIJOJE!

MEDELIŲ SODINIMAS
Gegužės 5 d. bus medelių so

D. L. K. VYTAUTO KLUBO 
šėrininkų susirinikmas šaukia 
mas penktadienį, gegužės 11 d., 
8 vai. vakaro.

Pašalpinės gi draugijos susi 
rinkimas įvyks sekmadienį ge 
gūžės 6 d. įprastu laiku.

Klubo Valdyba.
UŽ KYŠĮ, kad geriau apvalytų 
nešvarumus, du savivaldybės 
tarnautojai atleisti iš darbo. 
Bet jie pasiskundė, jog už 50 
et. jie peržiauriai nubausti. Tai 
komoji komisija patarė miesto 
savivaldybei grąžinti juos į dar 
bą. ę

MONTREALIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS CHORAS 
praneša visuomenės žiniai, kad 
choras rengia viešą pobūvį, ge 
gūžės 12 d., su atatinkamai pla 
čia ir labai įdomia, tam vakarui 

Londono Anglijos, tad labai J. Zabieliauskas, P. Adamonis 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų :

Overseas Cargo Company
4426 S. Rockwell St., 

Chicago 32, Ill.
Tel.: YArds 7-4337

(Skelbimas)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER

ir P. Sušinskas.
Sąrašas bus tęsiamas kitame 

šio laikraščio numeryje. Mo 
kestį bet kuriuo laiku galima 
susimokėti pas bet kurį Seime 
lio narį arba pas iždininką K. 
Toliušį, 1907 Egan Avė, Čote 
St. Pau.1. S. Naginionis

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui: — Įvairiose Montrealio dalyse.
Paskolos: 5%% užbaigtiems namams ir statybos eigoje.
Žemė pardavimui
Ūkiai pardavimui
Draudimas: — pastatams ir kit. objektams nuo 

nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montiealy lietuvių Real Estate tikslas —

Jums padėti!

Pavieni lotai ir didesni plota) 
Montrealio apylinkėje.

OfEKSCO.

Tel.TR. 1135 ii
m Al I Al MIIPiniMTA 11SPECIALIAI NUPIGINTA

RŪBŲ VALYMO KAINA.

Kostiumas ....
Paltas (lengvas)
Suknelė .............
Skrybėlė .............

ir t. t., ir L L

0,95
0.95
0.90
0.85

X Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto
£ dalis. Darbą atliekame sąžiningai.
k Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
? TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

</. F. WHS ON
$ laidotuvių Direktoriui
S? 5531 Verdun Ave, VERDUN TR 6331

Agentai:
D. N. Baltrukoms VI 7634 F. Yasutis LA 2-7879

R. Quellette-paskolu reikalams RA 7-3369
A. Markevičius OR 1-9816 J. Skučas RA 2-6152
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Budriūnas RA 7-2690.

BELLAZZI - L AM Y, INC
TR 5151 7679 George St” Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

HE 0211 Of fine: 127 Argyle
HE 0311 VERDUN

VERDUN COAL Reg’d.
Gerard Viau, aav.

ANGLYS — MALKOS - KURO ALYVA

I į Lietuviška moteris kirpykla Į
IX f DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM- g 
$ | PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
g | Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon). |

I 2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292 |
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Tulpė, TILTO SARGAS, romanas.................................
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE .............
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA . . . 
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės.........
}. Gailius, KARTUVĖS..................................................

Šios knygos gaunamos „Nepr. Lietuvos“ redakcijoje: 
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 
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specialiai pritaikyta, programa. Prisidėkite kas galite prie šio 
Visų organizacijų prašoma tą kilnaus ir kultūrinio darbo. Nes 
dieną nerengti jokių parengi priežodis — geriau vėliau, ne 
mų. Choras jau pradėjo kruopš gu niekad —■ kartais nepateisi 
čiai ruoštis tai programai ir ti 
kimasi jai tinkamai ir rimtai 
pasiruošti, kad atsilankiusieji 
būtų neapvilti.

Čia dar norėtume priminti, 
kad nauji choristai visada yra 
mielai laukiami. Nors jau suda 
rome nemažą šeimą, tačiau per C., USA) ir dirba garsiojoje 
daug niekada nebuvo ir nebus. Kongreso Biblioetkoje.

namas. Choro Valdyba.
ŽYMUSIS MŪSŲ 
KALBININKAS

Prof. Dr. Pranas Skardžius yra 
apsigyvenęs JAV sostinėje, 
Washingtone (50 Nicholsen 
St. N. W., Washington 11, D.

GENFRALINI5 STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER A SONS
15 METŲ JŪSį TARNYBOJE

GARANTUOTAS DARBAS. 
I

259—3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

t
8

8

DE LUXE DRY CLEANERS?
143—8th AVENUE, LACHINE |

714 17*7 Lietuviams nuolaida. Ą
Sav.: P. RUTKAUSKAS. g

StaNu

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.--------Tel. YO 3440.



S PSL. NE PRIKLAUSOMA LIETUVA

NIAGARA FALLS, Ont.
PUIKIOS VESTUVĖS

Senų ateivių vaikai, — Irena jau sujungė visus į linksmą 
Nekrašytė, gyv. Niagara Falls, apie 100 svečių grupę, — visi 
Ont. ir Ričardas Janulsi, gyv. šoko, linksminosi ir buvo ge 
Worchester, Mass., balandžio riausi prieteliai. 
21 d. sumainė aukso žiedus. Apie 23 vai. 30 min. janave

Vestuvių vaišės su pasilinks džiai, maršui gaudžiant, prade 
minimu buvo Niagara Falls, jo atsisveikinti su svečiais, — 
Marian Hall salėje. Apie 17 vai. su senais ir mažais. Jau beišei 
atvyko jaunavedžiai su savo asi nant iš salės, ant durų slenks 
sta ir po trumpos. pertraukos čio pagavo 6 m. amžiaus Gudai gali mūsų suklaidinti. Tuo pa 
vestuvių bosas — jaunosios de tį Vytuką, išbučiavo, ir į Flou čiu metu, kai atsisakoma nuo 
dė J. Nekrašius paragino sve dą išvažiavo, 
čius pakelti taures vyno jaunų 
jų sveikatai. Pakėlus taures 
spontaniškai sudainuota ilgiau gusi ir augštesnes mokyklas nę strategiją. Jis yra pasakęs, 
šių metų — vaisyngų metų.

Po įžanginių

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SEIMO KREIPIMASIS

Kreipimesi į pavergtas tautas 
sakoma, kad per 29 metus Sta 
linas buvo komunizmo ir die 
vas ir pranašas. Štai dėl ko 20- 
jam komunistų kongresui Stali 
ną pasmerkus tenka susidurti 
su tokiomis pasėkomis, kokių 
dabartiniai Kremliaus valdovai 
nebuvo numatę.

Naujoji Kremliaus taktika ne

Stalino, garbinamas Leninas.
Iš šalies stebint, buvo malo Tuo tarpu ne kas kitas, kaip 

nūs vaizdas, kad čia gimusi, au Leninas yra įvedęs komunisti

baigusi mergina, kad ir išeina kad jei komunistai, jiems bežy 
ceremonijų ir nt iš salės — atsisveikindama giuojant nugalėti pasauli, susi

1956. V. 2.-— N r. 18 (469.)

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS

79 ir 81 St. ZOTIQUE ST. E., MONTREAL 
TELEFONAS: CR 0051.

kišimą į pabaltiečių reikalus. J. 
A. V. prezidentas Eisenhoweris 
1954 m. birželio 14 d. pareiškė 
savo simpatijas ir padrąsinimą 
pabaltiečių komitetams, kovo

į.-..

ęįŠ'.f.t'KiK

užkandžių, ėjo sveikinimas. S. su amerikonais — kanadiečiais durs su nenugalimais sunku 
U. sveikindamas N. Falls lietu kalba angliškai, o su lietuviais mais, tai jie privalo atsitraukti, 
vių vardu savo kalboje netik gražiausiai kalba lietuviškai. Jie privalo kovoti pasitraukda 
linkėjo geriausio pasisekimo-, Tas įrodo Irenos inteligenciją mi, jie turi jieškoti kitokių 
bet dar ir prašė jaunavedžių, ir lietuvybės gerbimą. Motinė liu.
kad jie nors sukūrė ir ameriko lė, p. Nekrašienė išleido savo Mes, politiniai pabėgėliai, 
niską seimą, tačiau lietuvių tau vienturtę dukrelę. vome paskelbę, kad Sovietų
tybės ir, kad ateityje neleistų Už tad jaunamai tęs dėdė — girnai apie padėtį Sovietų 
išrauti iš savęs lietuvybės šak vestuvių bosas, senas kanadie jungoje ir satelitiniuose

ENCIKLOPEDINIS GINČAS
Bronys Raila 15-me „Vieny tikuojama. Telegramoje aiškiai 

bu jautiems už tų kraštų išlaisvini bės“ n-yje, straipsnyje „Dikta klaidingai pavartotas diplomat! 
tei mą. Pabaltiečiai laisvajame pa tai, diktatūros ir nesąmonės“ jos terminas, vietoje likusių 
Są šaulyje yra gausingi: tik Čika rašo „rezistencijos Vlikui“ te diplomatų. Priešingu atveju vi 

išrauti iš savęs lietuvybės šak vestuvių bosas, senas kanadie jungoje ir satelitiniuose kraš goję šiuo metu yra daugiau lie ma straipsnį, kuriame sako, kad 
nų, kad įkvėptų ateities kartai tis Julius Nekrašius buvo links tuose buvo ne kas kita, kaip me tuvių, negu tikrojoje Lietuvos „Nepriklausoma Lietuva“ esą 
savo lietuvišką kilmę ir savųjų mas ir gražiai vaišino bei daino lagingi išmislai. Šiandieną, Ch sostinėje Vilniuje. Toliau dien „yra įsivedusi savo naują ter 
motinų kalbą. mis linksmino svečius. ruščiovas, Sovietų Sąjungos ir raštis pareiškia simpatijų kovo miną — „diplomatų šefą“ ~

Vėliau sekė vaišės šokiai, dai Tas Julius, seno tylaus Nevė pasaulio komunizmo vardu skel jantiems už savųjų kraštų ne to, Br. Raila teigia dėl „NL“ 
nos. žio sūnus, neužmiršo senovės bia, kad Stalinas yra suklasto

Šios vestuvės buvo įdomės gražių lietuviškų dainų. Jo ge jęs Sovietų istoriją ir įsako ją 
nės tuo, kad apie pusė svečių ras balsas ir dainų mokėjimas, perredeguoti.
buvo amerikonai ir kanadiečiai, liudija, kad jis visą laiką lietu Per metų eilę mes esame tei 
kurių dauguma, kaip jie patys viškai dainavo, lietuviškai kai gę, kad Stalinas buvo tironas, 
pasisakė, nėra matę lietuviškų bėjo ir širdyje turėjo. Net savo žmonių kankintojas ir žudikas, 
vestuvių, negirdėję lietuvių kai žmoną — kanadietę, ukrainie Dabartiniai Kremliaus viešpa 
bos ir dainų. Bet lietuviška dai čių kilmės, išmokė lietuviškai ėjai šiandien sako tą patį, 
na bei gražios melodijos, tuo kalbėti ir dainuoti. Grikis.

TILLSONBURG-DELHI, Ont.
APYLINKĖS LIETUVIŲ ŽINIOS.

— Šeštadieninės mokyklos Motinos dienos minėjimu gegu 
vaikų tėvų susirinkimas įvyko žės 6 d. tuojau po pamaldų — 
balandžio 15 d. Courtland'o sa bažnyčios salėje. 
Įėję po pamaldų. Visos lietuvių šeimos kviečia

Susirinkimą vedė kun. Ric mos dalyvauti. Dukrelės pasirū 
kus. Naujiesiems mokslo meta pinkite savo motinoms įteikti 
ms buvo' išrinktas tėvų komite gėlių. O mamytės nepamirškite 
tas, kuris susideda iš sekančių savo vaikučiams atsigabenti 
asmenų: pp. Laureckas, Augus šiek tiek maisto, 
tinavičienė E., Joneika, Vinda Numatoma šiai dienai pritai 
šiene. kytas referatas ir programa, ku

Komitetas, mokyklos moki rią išpildys mokyklos mokiniai, 
niams padedant, nutarė mokslo Mokytojai ir Mokyklos 
metų pabaigą suruošti kartu su Tėvų Komitetas.

St. CATHARINES, Ont.
MOTINŲ PAGERBIMUI

Gegužės mėn. 13 d., sekma 
dienį, yra rengiamas Motinos 
Dienos Minėjimas. Kaip pa 
prastai, 10 vai. ryto- bus lietu 
vių pamaldos. Tuoj po mišių 11 
vai. ryto Lyceum salėje, 56 
Church St., įvyks iškilmingas 
minėjimas, kuriame dalyvaus 
p. Gverzdienė su paskaita, seks 
meninė dalis.

ke

Be

Kviečiame visus St. Cathari 
nes ir apylinkių lietuvius punk 
tualiai dalyvauti, nes salė yra 
gauta ribotam laikui.

K.L.B. St. Catharines 
Apylinkės Valdyba.

REMK ŠALPOS FONDĄ! 
DOMĖKIS ŠALPA—VIENA 
SVARBIAUSIŲ LIETUVIŠ

KOJO DARBO SRIČIŲ!

priklausomybės atstatymą pa Romos korespondento pasta 
baltiečiams ir nusako, kaip gau bos, jog p. S. Lozoraitis yra re 
šiai leidžiama laisvajame pašau zistentų šefas, kad „Montrea 
lyje kad ir lietuvių periodika. jįo laikraštis ir jo koresponden 

Pabaltiečių spaudoje nurodo tas iš Romos čia skelbia gryną 
ma, kad Sierovas paruošė lietu melą“.
vių, latvių ir estų deportacijų 
planus dar tuo metu, kai Molo 
tovas su Stalinu įtikinėjo pabal 
tiečių ministerius, jog S. Sąjun 
ga gerbs šių kraštu suvereni 
nes teises ir nesikiš i jų vidaus 
reikalus. Vėlesni įvykiai paro 
dė, kaip Sovietai faktiškai tą 
pažadą ištesėjo...

Balandžio 15 d. pabaltiečiai 
ir kitų pavelgtųjų tautų nariai 
suruošė protesto demonstraci

Prancūzų „Le Monde“ 1956. jas, mitingus ir vėliau spaudos 
III. 29 įsidėjo B. Ferono piane 
Šimą, kodėl Sierovas buvo taip 
blogai sutiktas Londone. „Le 
Monde“ rašo, kad jau vien jo 
vardas primena pabaltiečių de 
portacijas. Nors su Lietuva, La 
tvija ir Estija buvo Sovietų su 
darytos nepuolimo sutartys ir 
kitokie susitarimai, tačiau pa 
gal iš anksto paruoštą planą tie 
kraštai buvo subolševikinti ir 
inkorporuoti jėga į Sov. Sąjun 
gą. Politiškai tą operaciją pra 
vedė Dekanozovas, Ždanovas ir 
Višinskis. Toliau dienraštis pa dų vizito nesveikina, 
žymi, kad laisvosios Vakarų 
valstybės nėra pripažinusios 
šio prievartinio Pabaltijo kraš 
tų inkorporavimo į Sov. Sąjun 
gą. Jos laiko masines pabaltie 
čių deportacijas kaip žiaurų įsi

Kai dabartiniai Kremliaus 
valdovai pripažįsta, kad per 29 
ilgus metus Sovietų Sąjungai ir 
pasauliniam komunistų judėji 
mui vadovavo nusikaltėlis, ku 
rio bendrininkai jie buvo, kągi 
begalima gero laukti ateityje iš 
komunistinės sistemos?

SPAUDA APIE SEROVĄ

sa telegrama butų tikra nesą 
monė.

Jeigu Br. Raila įtikins, kad 
p. Lozoraitis yra „likusios už 
sienyje diplomatijos šefas“, pa 
tikėsime jo argumentacija. Žo 
džiu, tai yra terminologijos 
klausimas, tinkamai su jos pras 
me. Greičiau — tai enciklope 
dinis ginčas, ne politinis.

DĖL KO GINČIJAMASI?
„Naujienos“ straipsnyje„Lie

Dėl apkaltinimo melavimu 
palauksime atsiliepimo iš Ro 
mos. Dabar gi kalbėkime dėl tu vos išlaisvinimo siekiant“, pa 
termino „Diplomatijos ar Dip stebėjusios, kad konsulus pa 
lomatų šefas“?

Kas yra diplomatija? — L. 
Enciklopedija taip šio žodžio 
prasmę aiškina: „Diplomatija 
tarptautinių santykių tarp vals 
tybių tvarkymas susitarimo ke

konferenciją. Manchesteryje 
prieš Sovietų vadų vizitą pro 
testavo patys anglai, reikšdami 
nepasitenkinimą Sovietų vadų 
pakvietimu ir noru tartis su So 
vietais Rytų Europos tautų sąs 
kaita. Plačiai skaitomas „Daily 
Mirror“ ir kiti anglų laikraščiai 
išsamiai nušvietė Sierovo veik turiniu šiam aptarimui, 
lą.

Lordas Norfold, vienas iš įta 
kingiausių britų veikėjų, įspėjo 
D. Britanijos vyriausybę, kad 
Anglijos katalikai Sovietų va

ATLIK METINĘ PAREIGĄ
— AUKOK ŠALPOS REIKA 

LINGIEMS ŪKUSIEMS 
LIETUVIAMS

skyrė ir pakėlė tūlų laipsnius 
ne Dipl. Šefas, o Lietuvos ats 
tovas Amerikoje min. P. Žadei 
kis, rašo:

„Mes nurodėme, kad pagrin 
dinis dalykas, dėl kurio šian 

liu; menas sumaniai derėtis dėl dien pas mus eina aitrūs ginčai, 
atitinkamų susitarimų pasiseki liečia mūsų suderintos veiklos 
mo. D. savo idealiniu uždavi būdus. Dėl paties svarbiausiojo 
niu turi tarnauti taikai sudary tikslo, Lietuvos išlaisvinimo, 

nuomonių skirtumo pas mus 
nėra. Todėl neturėtų būti prie 
karštų iš vienos arba antros pu 
sės, kad jos oponentams trūks 
tą „patriotizmo“, nes tai tik er 
zina ir dilgina aistras, o nieko 
neišsiaiškina.

Neverta ginčytis ir dėl to, ar 
reikia vieningumo ir sutartinos 
veiklos, nes tai, bent pricipę, 
pripažįsta visi. Taigi rimto gin 
čo objektų galėtų būti vien tik 
klausimas, kaip tą vieningumą 
ir veiklos sutartinumą įvykdyti.

„Naujienos“, kaip minėjom,

mu sutarčių konfliktams iš 
vengti ar jau kilusių konfliktų 
išlyginimui“.

Taigi, kaip matome, diploma 
tijos šefo terminas mūsų atve 
ju netinka nei savo forma, nei

r.Be to, paskelbtasis užs. 
min. J. Urbšio telegramos teks 
tas (autentiškas, fotokopiškas 
nebuvo paskelbtas) konstatuo 
ja: „...laikyti St. Lozoraitį (fak 
tinai ta telegrama, kiek žino 
ma, kalba ne apie vieną p. L., 
bet apie kolegiją) likusios už 
sienyje diplomatijos šefu“. Tai savo pažiūrą suformulavo jau 
gi, šis tekstas aiškiai sako, kad antrą kartą, pasakydamos, kad 
čia kalba eina ne apie iš viso Lietuvos išlaisvinimo reikalas 
diplomatiją, bet apie likusius yra visų laisvėje veikiančių lie 
diplomatus, nes negi galima su tuvių, o ne vien tik „biurokra 
prasti, kad užsienyje liko dalis tijos likučių“.
diplomatijos, o kita dalis liko „N“ čia turi omeny mūsų 
Lietuvoje ir iš ten ji dabar prak diplomatinės tarnybos likučius.

| SALIONAS DIVA MODE
| SUKNELĖS VISOKIOMS PROGOMS. |
1 4922 Sherbrooke St. W., Montreal. Tel. WA 8 2 19. S 
g Namų: A. Ratavičienė PO 6-0984, M. Stankaitytė HE 7256 S

I
 TAUPYK, SKOLINKIS |

savo kredito kooperatyve v
„LITAS” j

Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai v
duodamos betkokiam geram tikslui. $

« Ved. D. Jurkus, He 4280. |
g „Litas“ veikia sekmadieniais 11—1 vai. A. V. par. salėje g 
I Banko kambary.
S Pirm. A. Norkeiiunas

NAMAMS PASKOLOS

RA 7-3120

ĮVAIRIAUSI DRAUDIMAI

PATVIRTINTI VERTIMAI

J. GRAŽYS

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

A. J. Norkeiiunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Tel. RA 7-3120

6605 - 35 Ave., Rosemount, MONTREAL 36

SIUVU NAUJUS IR 
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St ZOTIQUE St.,E. 
RAymond 1-6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
šeštadieniais—visą dieną.

Detecto T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST.. VERDUN TK. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A. PILYPAITIS.
Vokrški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, plo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

X Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. į 
v medžio dirbiniai. «
f SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
a yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- į 
k je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
x Lietuviams nuolaida.
$ A d r e s a s: 547 Lafleur Str., Ville Lasalie, Montreal, < 

j g P. Q. Tel.: HU 8—0162.

DOVANŲ SIUSTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS 

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų 

dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio h kt. informacijų pas

Montrealio atstovą 
Mr. Manfred Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados didžiausia 
ir labiausiai prityrusia davaiy siuntinių persiuntimo 
finas

International Gift Parcel Service
1176 SHERBROOKE ST. W — - ----- Tel.: BElair 4860

Montreal 2, P. Q., Canada.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ 1.10

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: tekt:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalingas. 

3963 COLONIAL AVE., MON 1 Hi AL 
(2 g. į rytus nuo St. Laurent Bl.)
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HAMILTON
HAMILTONO KREDITO DRAUGIJA „TALKA“

Pastaruoju metu Hamiltone tu gali būti tikrinamos valdžios 
pradėta skleisti gandai apie Kre pareigūnų, o pati „Talka" regu 
dito Draugiją „Talka", esą „Ta liariai siunčia valdžios įstaigą 
Ika” nėra patikima organizaci ms savo veiklos balansus ir ži 
ja laikyti lietuviams savo san nias. " 
taupas. Žinoma, kiekvienas ga giu nėra jokio skirtumo tarp 
Ii turėti savo asmeninę nuomo 
nę apie atskirą žmogų ar orga jos, bet kurio 
nizaciją. Tačiau, kai toji nuo kos“. Patartumėm Namų Fon. 
monė viešai pareiškiama ir ji do Valdybai pasitikrinti čia sa 
yra niekuo nepagrįsta ir ken komus mūsų pareiškimus sau 
kianti tos organizacijos vardui, gurno reikalu ir oficialiai nešk 
o šiuo atveju — „Talkos“ kre leisti prasimanytos bei įsivaiz 
ditingumui, tai yra būtinas rei duojamos baimės dėl „Talkos", 
kalas tuos gandus atšaukti ir Pinigų laikymas 
plačiajai visuomenei nurodyti, kitame banke yra grynai sko 

. kur tie gandai kyla. nio ar nusistatymo i----------  —.
jenPaskutiniame Hamiltono lie dėl skonio bendrai
tuvių organizacijų atstovų susi negali .būti. Tik „Talkos“ Vai 
rinkime buvo užklausta, kodėl dybai ir daugumai hamiltonie 
Hamiltono Lietuvių Namų Fon čių keistai skamba Namų Fon 
do Valdyba sukeltas lėšas lietu do Valdybos praėjusios savaitės 
vių namų statybai Hamiltone, lietuvių laikraščiuose paskelb 
laiko ne „Talkoje“, bet kanadie tas straipsnis 
cių vienoje finansinėje draugijo 
je. Namų Fondo Valdybos ats 
tovas atsakė, kad į „Talką“ pi 
nigai nebuvo įnešti todėl, jog 
jie nebūtų apdrausti, t. y., ne 
saugūs, gi pas kanadiečius tie —rodo ką kitą. Vieton savi — 
pinigai yra visu 100% apdraus pas savus, einama su pinigans 
ti — saugūs. Kiek teko patirti, pas. . . kitus.
toks pat motyvas yra įtrauk 
tas ir į protokolą Namų Fondo 
yaldybos posėdžio.

„Talkos“ Valdyba yra visai 
■ nesuinteresuota Namų Fondo 
Valdybos pinigais ir „Talkai“ 
negali rūpėti, kur Namų Fondo 
Valdyba savo pinigus laiko, ta 
čiau

Pinigų saugumo atžvil

kanadiečių finansinės draugi 
banko ar '„Tai

TURĖJAU
SUNKUMU

viename ar

reikalas. Gi 
jokių ginčų

atsišaukimas 
„V įgnybė je-Galybė"—raginau 

tis jungtis su šituo obalsiu ir 
dėtis prie įsigijimo lietuvių na 
mų. Šaukiama vienybėn, lietu 
viai — pas lietuvius, gi darbai

Kiek teko skaityti spaudoje, 
Toronto visuomeninės organi 
zacijos savo piningus laiko te 
nykščioje lietuviškoje „Para 
moję“. Hamiltone — jau viena 
organizacija įstojo j „Talką“, 
dauguma kitų — šiuo laiku vy 
kdo įstojimą. Tik Namų Fondo 

į^otyvas, kuriuo mestas ne Valdybai „Talka“ — nepatin 
'’“Tikėjimas „Talkai“ n jos ka. Kaip sakėme — skonio rei 
kreditingumui negali būti palik kalas, 
tas neatšauktu. Šitas motyvas 
pasklido tarp žmonių ir kelia vi meninė 
sai nepagrįstą baimę „Talkos“ viešai skelbia savo finansinį sto 
šėrininkams ir indėlininkams, vį ir ,,Talkos“ Valdyba randa 
Todėl, „Talkos“ Valdyba ran reikalingu pranešti šiuo metu 
da reikalingu dar kartą paaiš jos operacijas ir kapitalus. Kaip 
kinti padėtį ir nurodyti Namų žinoma „Talka“ įsisteigė 1955 
Fondo Valdybos nuomonės klai metų vasario mėn. gi operacijas 
dingumą dėl „Talkoje“ laiko pradėjo balandžio mėn. Per 
mų pinigų saugumo. tuos 9 veikimo mėnesius „Tai

Visiems yra gerai žinoma, ka“ sustiprėjo, išaugo ir už 19 
kad „Talka“ veikia pagal Onta 55 metus šėrininkams išmokėjo 
rio Provincijos Vyriausybės iš 4% dividendo, o indėlininkams 
duotą charterį-patentą ir jos 3% dividendo t. y. daugiau, ne 
visos operacijos yra nuolatinė gu kur kitur mokama. Šių me 
je valdžios priežiūroje. „Tai tų kovo mėn. 31 dienai narių ir 
kos“ iždininkas (treasurer) depozitorių skaičius padidėjo 
yra pristatęslOO% garantiją in iki 129. Išpirkta šėrų už 10.877, 
dėlių sumos, jei dėl jo veiksmų 51 dolerių; įnešta indėlių 1.543, 
susidarytų „Talkai“ nuostolių. 26 dol., viso operuojama 
Kai indėlių suma didėja, tuo pa 12.420,77 dol. Išduota paskolų 

laiu ir garantija turi būti padi sumoje 9.495.22 dolerių. Palu 
"llnama. Bent kurie nuostoliai, kanų ir kitokių pajamų gauta 
tuojau būtų padengiami iš pri 331.04 dol. Pelno turėta 156.53 
statytos garantijos. Tat, bet ku dol. Šie daviniai rodo, kad „Tai 
riuo atveju nei šėrininkai, nei’ ka“ veikia gerai, turi užtikrin 
indėlininkai negalėtų nukentė tą egzistenciją ir Hamiltone 
ti. Bet prie tokios padėties nie jai plėstis ir augti yra geros są 
kad negalima prieiti, nes „Tai lygos.
kos“ operacijos kiekvienu me

Talka“, kaipo vieša visuo 
kredito organizacija,

MARGIS VAISTINĖ J
408 RONCESVALLES Ave., TORONTO' Ont

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $ 1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $ 1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $ 1.50 dėžutė.
Kosmetika: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

SKUBIAI PAIMAME RECEPTUS IŠ NAMŲ

IR PRISTATOME VAISTUS VELTUI.

Europos gydytojas
Dr. N. Skaab

Dantistas
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

„Talka“ yra įsteigta ne pel 
nui siekti, bet nariams patar 
nauti: priimant santaupas, duo 
ti paskolas reikalingiems leng 
viausiomis sąlygomis. Todėl, 
Hamiltono lietuviai yra kviečia 
mi stoti nariais į „Talką“ ir be 
baimės perkelti savas santau

j W. A. LENCKI, 
>v B. A., L. L. B.
f A TEISININKAS — 

A d vokatas—Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.

g Lietuviai advokatai
| NEIMAN, BISSETT 1
g & SEGUIN jį
g Barristers, Selicitors, 
» Notary Public.
« H e y d e n Street į
« (netoli Bloor ir Yongle) ;i 

Toronto 5, Ont. ;i
s> Tel.: Ofice WA 4-9501 1; 
| Bes.: BE 3-0978

GENERAL INSURANCE 
AL. DUDA 

Visų rūšių draudimas 

WA 48539 
SAVI PAį SAVUS!

savo
„P 

Indėliai apdrausti.

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 
kredit< koperatyve

Augštos palūkanos.
Darbo valandos;

antradieniais 7 vv.—9 vv., penktadieniais 7 vv.—9 vv., 
šeštalieniais 2-—4 vai. pp.

Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont. KE 3027.

SU KOJINĖMIS
Aš negalėjau rasti patogių 
kojinių, kurios man patiktų : 
taip pat negelėjau rasti gra 
žiu kojinių, kurios būtų pa 
togios. Tik praeitą savaitę 
problemą išsprendžiau, apie 
tai noriu ir jums pranešti. 
PENMANS, vienintelė fir 
ma gaminanti 2-gubų PA 
DŲ KOJINES Kanadoje 
(dvigubi padai dvigubam pa 
togumui) pavasariui paren 
gė gražiu spalvų kojiniu, 
su 2-GUBAIS PADAIS, ga 
ilte gauti paprastų ar lan 
guotų. Galvosūkis išspręs 
tas. Tik reikalaukite 2-gu 
bu PADŲ vieno dydžio I Š

Š ĮTEMPIANČIŲ 
KOJINIŲ, pagamintu

23-S 6

pas iš nelietuviškų finansinių įs 
taigų į savo — lietuvišką „Tai 
ką“. Čia rasite greitą ir sąžinin 
gą patarnavimą ir susikalbėsite 
lietuviškai. Imdami paskolas, 
mokėsite tik pusę tiek palūka 
nu, kiek dabar mokate kredito 
biurams ar finansinėms kompa 
nijoms. 
„Talką' 
šimtais, 
čiuojamas ir toji pati Namų Po 
ndo Valdyba galės tikėtis rim 
tos paramos ir iš pačios „Tai 
kos".

Kai visi įsijungsime į 
tada jos pelnas bus ne 
bet tūkstančiais skai

priimam: užsakymai ir paštu su nemokamu pristatymu į
VISAS KANADOS VIETOVES.

SKUBIAM PRISTATYMUI Į NAMUS

telef. LE. 5-1944
Jonas V. MARGIS, Phm. Ik

dol.: kun. dr. Tadarauskas;-aG 
dol. — Koperskis L., Filkaus 
kiai, Zurbai, Mačįonis; 30 dol.
— Aisbergas, Mikalonis V., Ei 
dukevičius J.; 45 dol. — Ašme 
navičiai; 44 dol. — Kochan
kos, A. O. Ščiukai, J. A. Kšivic 
kai, J. M. Martinkai; 40 dol. ■ — 
J. Bubnys; 22 dol. — Paukštys 
J., Svilas J., Klypas J., Škėma, 
Brasas P., Astas J., Žalys, Bak 
šys S., Šukaitsi A., Misevičius 
P., Klevas L., Pajarskas F., 
Grudzinskas K., Vilimas J., 3a 
mušis J., Kažukauskas J., J. Tr 
umpickas, Svilas V., Blekaitis 
J., Astravas A., Bikinas S., Rze 
vuckas S., Gedminas Z., Matu 
kaitis V., Lesčius J., Pacepavi 
čius J., Jankauskas S., Kazic 
kas J., Vizbaras P., Lukoševs 
kis A., Steigvilas J., Kazlaus 
kas V., Bugailiškis A., Zabulio 
nis N., Zabulionienė J., Kaušpė 
das A„ Stankevičius V., Liška 
uskas V.; 20 dol. — Kareckas 
P., Mačiulaitis J., Skripkutė L., 
Skripkutė G., Bilevičius S., Že 
maičiai J. G.; 15 dol. — Jakai 
tis; 12 dol. — Grigaitis, Stase 
vičius A.; 10 dol. — Babeckas 
V., Benaitis G., Bungarda K., 
Keršys, Senkus S., Olišauskas, 
Zauka K., 
Mickūnas
Eismantas P.; 9 dol. — Struz 
manis D.; 6 dol. — Gutauskas 
A.; 36 dol. — Kamaitis J.; 25 
dol. — Inkratas J., Garkūnai 
A. M., Navickai I. J.; 24 dol.— 
Stukas D.; 5 dol. — Vasiliaus 
kas V.

Visiems aukojusiems nuošir sekančiai: A. Kantvydas ir J. 
dus ačiū!

Pronckevičius S., 
E., Barkauskas P.,

MIŠKININKŲ BŪRELIS Nr. 9.
Nuo balandžio 8 d. iš Vasa Vyšniauskaitė po 12 ir A. K. 1 

rio 16 Gimnazijai remti būrelio dol.
Nr. 9 vadovo pareigų pasitrau 
kiau. Nauju būrelio vadovu iš 
rinktas J. Morkūnas. Jo adre 
sas: 47 Fern Ave., Toronto, 
Ont. Telef. LE 5-1026.

Šia proga noriu padaryti tru 
mpą būrelio veikimo apžvalgą. 
Miškininkų būrelis j 
1952 m. balandžio 1 d.. Jo stei 
gimui iniciatyvos ėmėsi Toron 
to miškininkai, bet greitai prie 
jo prisidėjo beveik visi po pla 
čiąją Kanadą pasklidę miškinin 
kai. Tuo būdu susidarė gana 
gražus būrelis iš 20 asmenų. Iš 
karto būrelis įsipareigojo rem 
ti gimnazijos paskirą mokinį 
vienus metus. Šį savo įsiparei tais metais pradėta rengti nau 
gojimą miškininkai atliko be ja vasarvietė dabar yra supla 
priekaištų. Įsipareigojimo ter nuota, padaryta viso 90 sklypų 
minui pasibaigus, buvo padary ir išvestas kelias išilgai vasar 
ta daugiau kaip pusantrų metų vietės tiesiai į ežerą, 
pertrauka, ir tik 1954 m. gruo Jau galima ten Įsigyti skly 
džio 5 d. įsisteigęs Lietuvos pų statyti vasarnamius. Skly 
Miškininkų Sąjungos išeivijoje pų kainos nuo 500 iki 5000 dol.

Prie pat ežero yra sodas ir 
jau iš seniau pastatytas vasar 
namis ir ten gera vieta geguži 
nėms ir iškiloms.

Vasarvietės savininkai yra 
du lietuviai: Dr. J. Kaškelis ir 
J. Preikšaitis, kurie yra mums 
gerai žinomi. Pas juos galima 
gauti daugiau informacijų. L.

SUNKUMAI KLUBUOSE
Kaip visur, taip ir Toronte 

yra sunkenybių organizuoti jau 
nimą. Patirta, kad ir Prisikėli 
mo parapijoje likviduotas prieš 
metus įsteigtas vietinių lietuvių 
jaunimo klubas. Neseniai demo 
nstratyviai buvo išsiskirstęs dū 
dų orkestras. Jaučiamas nusivy 
limas, nes jaunimas nesitikįs pa 
siekti geresnių rezultatų. Girdė 
ti, kad ir sporto klubui „Auš 
ra“ nelengva, nes jaunių rung 
tynių progomis reikia kviestis 
sportininkai kitų tautybių.

MIŠKININKŲ 
ORGANIZACIJOS

Nutarta tarp kita ko įeiti į 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nės Toronto Apylinkės Tarybą.

Baigdamas dėkoju būrelio na 
riams už parodytą bendradar 
biavimą ir kartu prašau su nau 
ju būrelio vadovu palaikyti dar 
glaudesnį ryšį. Neatsisakykim 
ir toliau gimnazijos labui to 
vieno dolerio mėnesiui. Mes dėl 

įsisteigė Sayęs nenusiskriausime, tuo 
T“ tarpu gimnazijai tai gyvybinis 

reikalas. Iš kitos pusės imant, 
kalbėkim atvirai, gimnaziją re 
mti yra tautinė mūsų pareiga.

J. Tumosas.
NAUJA VASARVIETĖ

Prie Simcoe ežero rytų pusėj 
už Kesvick miestelio jau praei

Kanados skyrius, dabar jau 
kaip organizuotas vienetas, nu 
tarė gimnazijos šelpimą tęsti.

Dabar būrelis turi 18 narių. 
Būreliui teko vadovauti nuo pat 
jo įsisteigimo. Tame laikotarpy 
gimnazijai pasiųsta 491 dol. Bū 
relio nariais yra buvę ir aukoję

Komitetas.
KOVAS — 
GERMANIA

HAMILTONO 
HAMILTONO 

7:2.
Draugiškos stalo teniso rung 

tynės tarp Hamiltono LSK Ko 
vas ir Hamiltono vokiečių Ger 
mania baigėsi mūsiškių laimėji 
mu pasekme 7 :2. Taškus pelnė: 
K. Paltarokas 3, Z. Stanaitis ir

Tumosas po 36 dol., J. Masio 
nis — 32, St. Senferas — 25 ; 
A. Bajoras, J. Dvilaitis, A. J. 
Qrabosas, J. Sinkevičius, P. 
Tumosas, V. Vaitkus po 24; 
J. Morkūnas — 19, A. Drauge 
lis ir V. Germanavičius po 18; 
J. Tamulionis — 16, P. Ledas 
—14; P. Dragunevičius, K. Ka 
lendra, V. Kerulis, K. Kirna, 
A. Kojelaitis, E. Kutkevičius,
J. Rastopkevičius, P. Sidaras,
K. Starinskas, P. Valaitis, J.

AR PARDUOS KATĘ 
MAIŠE?

Atkelta iš 2-ro psl.

„Talkos“ Valdyba.
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Hamiltone įvyks gegužės 6 die 
ną, sekmadienį, 5 vai. po. pietų 
parapijos salėje.

Paskaitininke pakviesta p-lė
I. Matusevičiūtė. Dienai pritai 
kintą programą išpildys Šešt. 
mokyklos mokiniai, vadovauja 
mi mok. p-lės Grajauskaitės.

Visi kviečiami kuo skaitlin 
giausiai dalyvauti. Ypač kvie 
čiamos dalyvauti visos mamy 
tės kartu su vaikučiais.

Dalyvaudami prisiminsime ir 
pagerbsime mūsų mielas mamy 
tęs, kurių daugelis iš mūsų jau 
daug metų nesame matę. P. Ls.

VAJUS BAŽNYČIOS
SKOLOMS

Nuo balandžio 1 d. prasidėjo 
V. A. V. Parapijos aukų rinki
mo vajus, bažnyčios skoloms svarstė ir priėjo prie tos pačios 
padengti. Iki šiol visą numaty nuomonės, kuri viešpatauja 
tą auką ($ 22.—) arba jos dali Washingtone: šiuo metu joks iš 
jau paukojo šie asmenys. 100 laisvinti karas negalimas“.

| NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

I International Service Bureau
91 Roncesvalles Avwiue, Toronto, Ontario.

| Tel. LO 5613.
'A Firmos įsteigėjas ir dabartihis direktorius
& adv. A. L I Ū D Ž I U S.
X Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų,
X atliekami dar šie reikalai:
I EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS
v (reikalai, iki vizų gavimo imamai), —<
f DOVANŲ SIUNTINIŲ UŽSAKYM/ 'LIETUVON 

g |ir į kitus Europos kraštus tiesioginiai iš Anglijos (Londono) 
s> A su pilna siuntinių gavimo garantija. —
| jpiNIGŲ PERSIUNTIMAS Į VISAS PASAULIO ŠALIS, 
g | _ KOMPENSACIJŲ IŠRŪPINIMAS
S X iš įvairių Draudimo B-vių ir
g g Workmen's Compensation Board. —
| | PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
| j PILIETYBĖS REIKALAI. —
| | NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI,
g I PATARIMAI NAMUS AR BET KURĮ KITĄ BIZNĮ 
Į I PERKANT — DUODAMI NEMOKAMAI.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

----------K---

Įst. OL 7543. Namų RO 2-9138

M. D. MORTON, 
B. A.. LL. B.

Advokatas. 
(Barrister. Solicitor, Etc.) 
1052A Bloor St. W. Toronto.

VANCOUVER, B. C.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYK 

LA PRADĖJO DARBĄ
Neseniai įkurta šeštadieninė 

mokykla lietuvių vaikams sėk 
mingai vykdo lituanistinį švie 
timą. Pirmosiose pamokose da 
lyvavo 23 mokiniai. Pamokos 
vyksta sekmadieniais. Moky 
klos vedėja yra Zita Kaulienė.

IXK , -XX------ "~XK-1 XX2
Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai 

įstaigos 
EM 2-2585 

-xx—

Namu
ST 8-5088

•XK "XX x

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS 

RAŠTINĖ
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTI S, 

LL. B.
Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B.C., Canada. 
Telefonas: Pacific 4511.
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SAVO ATVYKIMU - PAREMSI SAVO CHORĄ!
Š. M. GEGUŽĖS MĖN. 12 D. MONTREALIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CHORAS RENGIA DIDELĮ VIEŠĄ

vakarą - pasilinksminimą
(CARPENTERS1 HALL, 3560, ST. LAWRENCE BLV.)

ŠIAM VAKARUI SPECIALI PROGRAMA, KURIĄ IŠPILYS MUZ. A. A M B R O Z A I C I O VEDAMAS MIŠRUS CHORAS, VYRŲ CHORAS IR VYRŲ KVARTETAS. 
TURTINGA LOTERIJA. ĮVAIRENYBĖS. ŠOKIAMS GRIEŽIA LIETUVIŠKAS ORKESTRAS „A U Š R A”.

Įėjimas: $ 1.25. Pradžia 7.30 vai. Rengėjai.

V
« Š. m. gegužės 5 d. 7 vai. v. A. V. Parapijos salėje 
I K. Liet. Katalikių Moterų Dr-jos Montrealio skyrius 

rengia
MOTINOS DIENOS MONTREALIO LIETUVIŲ 

MINĖJIMAS SEIMELIO PREZIDIUMAS,
šiemet yra paskirtas gegužės naujai išrinktas praėjusį sekma 
13 d., 3.30 v. po p. D’Arcy Mc dieni, pasiskirstė pareigomis sc 
Gee salėje, 220 
Šiemet Motinos 
mas žada būti ypatingai įdo pirmininkas, Br. Staškevičius— 
mus ir įvairus, 
skaitys dienai pritaikytą neil iždininkė, inž. Aniolauskas — $ 
gą paskaitą, bus pagerbtos mo santykiams su kitomis tautybė « 
finos, o didelę meninę dalį at mis, J. Adomaitis — parengi 
liks Montrealio jaunimas— šeš mų vedėjas, P. Paukštaitis — 
tadieninių mokyklų ir Lituanis šalpos reikalams, 
tikos kursų mokiniai, skautai, SLA 123 KUOPOS 
E. Kardelienės muzikos studi SUSIRINKIMAS
jos mokiniai, bendrai — jauni 
mas.

Bus vaidinimas, šokiai, muzi 
ka, danavimas ir tt. 
DR. H. NAGYS lankėsi Bosto 
ne aptarti naujo „Literatūros 
Lankų’’ numerio ir ta proga 
aplankė L. Enciklopedijos lei 
dyklą, kuri esanti susirūpinusi, 
kad kai kurie Kanados pienu 
meratoriai nepunktualūs apsi 
mokėti ir juos reikia pakartoti 
nai raginti. 
DR. E. ANDRUKAIČIO prie 
žiūroje besigydęs p. Naujokas 
iš ligoninės jau išėjo ir sveiks 
ta namie. 
BOKSININKAS p. Kvietkus, 
turėjęs vakar dalyvauti turny 
re dėl „Auksinių pirštinių“, ne 
galėjo dalyvauti, nes jau dvi sa 
vaitės kai serga ir turi operuo 
ti tonzilas.

Kartūno Baliu
tris gražiausias kartūno sukneles, komisijos nuožiū 
bus skiriamos premijos Prie įėjimo- bileto duoda 

saldumynai ir kava.
Šokiams gros orkestras „Aušra“

Pine Ave W. kančiai: L. Balzaras — pirmi k ra>
Dienos minėji ninkas, D. Norkeliūnas — vice $ ma: vynas, užkandžiai, 

Įėjimas: 1.25 dol.
Stp. Kęsgailą sekretorius, L. Baltuonienė k Pelnas skiriamas A. V. Parapijos bažnyčiai ir šalpai.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

paskirtas šį sekmadienį, gegu 
žės 6 d., AV salėje, 12.15 po vi 
dudienio. Prašomi dalyvauti vi 
si nariai, nes bus renkami ats 
tovai į SLA suvažiavimą. Be 
to, visi, kas dar neapsimokėjo, 
apsimokėti mokesčius, ir kas 
nori įstoti nariais, čia gaus vi 
sas informacijas. Valdyba. 

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 
bažnyčioje, Jeanne Manet ir 
Prince Arthur gt. kampe, gegu 
žės 6 d., 12.30 vai. pp., lietuvių 
pamaldos. Pamokslas skiria 
mas Motinos dienai

Kun. dr. M. Kavolis. 
GEGUŽINĖS PAMALDOS 

prasideda antradienį. Jos bus 
kiekviena vakara 7 vai. 30 min. 

„LES AMITIES“ 
gegužės 30 d. 8 vai. 15 min. P. 
M. a l’Union Francaise, 429 
rue Vigier bus rodomas įdomus 
filmas ir po jo bendra arbatėlė. 
Visi kviečiami.
P. V. PAVILANIAI pakrikšti Jam bus atlyginta 25% Jo su 
jo savo dukrą Marina-Irena-Eg rinktų skelbimų suma. Sutinką 
lę. Ta proga buvo labai gražios 
ir jaukios vaišės.

MOKYTOJŲ KURSAI 
PRADEDA DARBĄ 

Gegužės 3 d. (ketvirtadienį), 
vai. vakaro, Aušros Vartų pa. 

rapijos klebonijos salėje 
1465 Rue de Seve, prasideda tą dieną 4 v. p. 
mokytojų kursai. Užsirašiusieji kursuose skaitys bendrosios pe 
kursus lankyti prašomi susirin dagogikos, didaktikos, vaiko 
kti punktualiai ir atsinešti už psichologijos ir atskirų dalykų 
rašams daryti priemones. Jei at metodikos paskaitas.
sirastų norinčių šiuos kursus PP. PAUNKSNIAI pardavė 
lankyti, ir dėl kurių nors prie savo namus ir statosi naujus 
žasčių nebūtų į kursus užsire prie Broadway ir 9 Avė kam 
gistravę, gali tai atlikti atvyk po, Ville Lasalle. 
darni į kursų atidarymą.

Baigusiems kursus ir išlai 
kiusiems baigimo egzaminus su 
teikiama teisė būti mokytojais 
lietuviškose šeštadieninėse litu 
anistinėse mokyklose. 
L.e. Kultūros F. Įgaliotinio p. 
IŠNUOMOJAMAS kambarys 

ž 2536 Beauclerk Avė, prie Ho 
DR. J. M A L I š K A » chelaga autobuso Tinka vedu 

» šių seimai be vaikų. Sužinoti 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. k telefonu VI 2983 po 6 vai. vak. 
5303 Verclun A.. Verdun, «

Te].: TR 4547 advokatas

4 LIETUVIŲ DIENOS 
RENGĖJŲ PAKVIETIMAS 

gautas Montrealio lietuvių ko 
lonijai, kuri kviečiama dalyvau 
ti tą dieną Windsore, Ont.

Seimelio Prezidiumas krei

Šį šeštadienį, gegužės 5 d. 6 vai. vak. 
SAVO NAUJOJE PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
ruošia

MOTINOMS PAGERBTI VAKARIENĘ.
Bus skani vakarienė ir turtinga loterija.

Visus maloniai kviečia dalyvauti
Šv. Kazimiero Parapija. p

AUŠROS VARTŲ VARGONŲ 
KRIKŠTAS,

kaip klebonas kun. dr. J. Kubi 
liūs pasakė, gal paskutinė AV 
bažnyčios statybos iškilmė, įvy 
ko sekmadienio vakarą. Klebo

piasi į tautiečius ir siūlo suda nas .pirma paaiškinęs, kad var 
ryti ekskursiją traukiniu, dėl gonai gauna Aleksandro Pieši 
ko kelionė būtų žymiai pigesnė, nos vardą, nes pirmojo vargoni 
Tuo reikalu prašoma registru© ninko rūpesčiu jie yra įgyti ir 
tis pas sekretorių Br. Staškevi jo labai nuoširdžiai buvo ruo 
čių telefonu: YO 0406.

Lietuvių Dienai ruošti komi 
tetas išleis tai dienai skirtą lei 
dinį, kuriam skelbimus rinkti 
Montrealyje įieško' asmens.

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26

152 Notre D ame St. E.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rim.

RA 2-5229.

DR. J. S F G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

į BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne

1 (kamp. Woodland)
Verdun. Tel. HE 3175.

' rnėnaini) vai.: 2—4; 7—9;
( šeštadieniais 11—1
I .<rba pagal susitarimą, 
į namų 1038 Osborne Av. 
j Verdvn. Tel.: PO 6-9964.

NOSIES, GERKLĖS ir 
AUSŲ SPECIALISTAS 

ir CHIRURGAS

DR. R. C H A R L A N D
0S6 SHERBROOKE E.

LA 3-7684 Res. ME 1 6168
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| MOTINOS DIENA OBELŲ ŽIEDŲ BALIUS
ii; Sekmadienį, gegužės 6 d., 5 Toronto šv. Jono Kr. par. mo 

vai. p. p. Prisikėlimo parapijos terų Draugija šį šeštadienį pa 
salėj įvyks Motinos dienos mi rapijos salėje rengia didelį ir 

;•>' nėjimas. Paskaita St. Prapuolė įdomų pobūvį: stalai vaišių m
nytės. Šešt. mokyklos choras, tu bus papuošti žiedais. Veiks 

ii ved. kun. B. Pacevičiaus, Prisi bufetas, visi svečiai bus pavai 
5 kėlimo par. dūdų orkestras, 
it vad. V. Verikaičio, deklamaci 
» jos, instrumentalistai ir kit. Re 

ngia Toronto Apyl. valdyba. L.
'i ATVYKSTA NEW YORKO 
k OPERETĖ

Gegužės 12 d. Toronte Prisi 
kėlimo par. salėje bus statoma 

“ lietuviška operetė „Joninių Bu 
rtai“. Libretas N. Mazalaitės, 
baletmeisteris, St. Modzeliaus 
kas, muzika J. Stankūno ir A. 
Mrozinsko, dail. Juodis, dirig. 
J. Stankūnas. Operetės choras 
60 žmonių. Pradžia 7 vai. vak. 
Ruošia Liet, radijas „Tėvynes 
Prisiminimai“. L.

NAUJA LIETUVIŠKA 
FIRMA

E. Narušis ir L. Šeškus suku 
rė naują statybos firmą „Nar 
lin” ir jau nupirko keletą staty 
binių sklypų. Pirmasis neseniai 
pardavė didžiulį apartmentą ir 
pinigus investuoja į naująjį biz 
nį, o antrasis turi daug patyri 
mo statybos srityje. Linkėtina ' 
sėkmės. Vb. '

MIRĖ V. PUNIŠKA
Praėjusį pirmadienį Toronto 

Vilties Kalno kapinėse palaido 
tas a. a. Vincas Puniška. Ve į 
lionis kilimu virbalietis, ūkiniu , 
kas. Mirė staiga, nesirgęs. Pa . 
liko našlę žmoną, dvi dukteris j 
ir sūnų.

SUDAUŽĖ AUTOMOBILĮ I
Praėjusį sekmadienį pora įsi >

, sinti šiltais užkandžiais.
i GRAŽUS MOSTAS KŪRĖ 
- JAMS - SAVANONRIAMS

Neseniai Į Torontą atvykęs 
I ir 1398 Dundas Str. W. atida 
ręs kabinetą, med. gyd. dr. J. 
Urbaitis, vienintelis iš esamų 
Toronte gydytojų ausų, nosies 
or gerklės ligų specialias, ma 
loniai sutiko už pusę honoraro 
o nepajėgiančius ir dovanai, gy
dyti Toronto skyriuje plikiau 
sančjus kūrėjus - savanorius. 
Tai jau ketvirto Toronto lietu 
vių gydytojo toks gražus įverti^ 
nimas mūsų laisvės kovų vetf 
ranų. Už tokį gražų mostų 
gerb. daktarui Skyriaus Valdy 
ba reiškia nuoširdžią padėką. 
Skyr. nariai, nori šia lengvata 
pasinaudoti, turi turėti sky
riaus nario liudijimą.

Skyriaus Valdyba. 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

ŽINIOS.
— Geg. 13 d., 3 v. p. p. mu 

sų salėje įvyks vaikų darželio 
Motinos Dienos paminėjimas 
su programa.

— Gegužinės pamaldos kas 
vakarą 7,30 vai.

— Įvyko tėvų susirinkimas, 
kurių vaikučiai dalyvauja sek 
madienį katachistinėse pamoko 
se. Tėvų valdybon buvo išrink 
ti Čeponkienė ir Kriščiūpas.

— Gegužės 5—6 dd. Kana 
dos sportuojančio jaunimo šve 
ntė, kurios metu bus sužaistos 
Kanados liet, vyrų, mergaičių 
ir jaunučių krepšinio pirmeny 
bių rungtynės. Rungtynių pra 
džia 10 v. ryto. Prisikėlimo sa 
Įėję, 7.30 v. v.

Sportininkų balius-pasiiinks 
minimas Prisikėlimo salėje. V. 
si kviečiami dalyvauti. Sekma 
dieni 12,30 finalinės vyrų ir 
mergaičių rungtynes ię taurių 
įteikimas, 11.30 sportininkų pa 
maldos. 7 v. v. jaunimui pasi 
linksminimas (tai bus po Mot. 
Dienos minėjimo).
TORONTO anglų spauda idė 
jo per visą puslapį banko Para 
mos valdybos atvaizdą ir išvar 
dijo1 visas pavardes — J. Straz 
das, V. Meilus, A. Kiršonis, P. 
Šernas, St. Grigaliūnas ir greta 
M. Merkelytės atvaizdą su Pa 
ramos čarteriu.

NAUJI PREKYBININKAI
Iš Port Colborne į Torontą 

atvyko ponų Endzikų šeima, k 
ri nupirkusi iš VI. Germaną^. 
čiaus maisto krautuvę, pradėjo 
savarankišką prekybą. Ponia En 
dzienė yra veikli skautė, o jos 
dukra — mokosi šSkti baleto 
studijoje.

šiamasi juos puoselėti bažnyti 
nės muzikos reikalams. Ta pro 
ga jis dėkojo op. sol. E. Karde 
lienei, pianistui K. Smilgevičiui 
ir parapijos chorui su vargoni 
ninku V. Kerbeliu pryšakyje 
už dalyvavimą iškilmėje, paruo 
šus tam tikslui koncertą ir ben 
drai prisidjus prie bažnyčios sta 
tybos ir ją nuolat puošiant, gie 
dojimu ir muzika.

Po to buvo bažnytinės muzi gėrusių jaunuolių, pravažiuoda 
kos koncertas. Choras, veda mi trenkė automobiliu į lietu 
mas V. Kerbelio, pagiedojo J. vio Gabaliausko stovinčią nau 
Gruodžio gražiąją „Tėve mū ją mašiną ir padarė jai apie aš 
sų“ maldos kompoziciją. E. Kar tuonis šimtus nuostolių. Jauni 
delienė pagiedojo St. Gailevi važiuotojai gerokai sužeisti ir 
čiaus „Tremtinių giesmę“. V. buvo nuvežti į ligoninę. Jų taip 
Kerbelis pagrojo savo specia pat sudaužytoje mašinoje poli 
liai šiai iškilmei sukurtą „Fan cija rado keletą tuščių vyno bo 
taziją“, lyriškų ir maldingų nkų.
nuotaikų impresionistiniame sti SOLIAVO V. VERIKAITIS 
liuje dalyką, spalvingą ir gra 
žų. Koncertinį „Avė Maria“ 
Rossinio pagiedojo E. Kardelie
nė. K. Smilgevičius vargonavo vkar^kuHa? koncerUvo prog 
L. v. Beethoweno „Andante 
cantabile“ ir C. Francko „Pas
toralę“. Chorui pagiedojus J. ^vo gražr\7“sudėtingaT 
Dambrausko „Maldą uz tevy 
nę“, vyko vargonų krikštas. 
Klebonas pakvietė prie vargo 
nu krikšto tėvus, kurių buvo ke

PIRKSIU nesenesnj kaip „53“ Mos poros: E. Kardelienė su V. 
Kerbeliu, p. Vaupšienė su p. 
Pranevičium, pp. Smilgevičiai, 
pp. Daukšos, pp. Bulotos, pp. 
Šegamogos, pp. Mališkos ir dar 
keletas ar keliolika porų, kurių 
visų nepasisekė surašyti. Kle 
bonas, atskaitęs maldas ir pa 
šventinęs, pats vargonais pa 
grojo, paskui visi krikštatėviai 
ir krikštamočios grojo iš eilės. 
Ir krikštynų užbaigai išpildy 
tas iškilmingasis L. v. Beetho 
weno himnas „Garbė Augščiau 
šiam’’. Chorą vargonais visą lai 
ką palydėjo Z. Lapinas, o solis 
tę — V. Kerbelis. Koncertas 
buvo neilgas, bet gana įspūdin 
gas.

Po krikštynų, saleje buvo va 
karienė, kurioje dalyvavo apie 
150 asmenų. Vakarienę gražiai 
paruošė p. Vaupšienė ir V. Vi 
liinienė, o talkino p. Jokubaus 
kienė, pp. Intai, p. Venckienė, 
p. Žemaitienė, p. Motečienė, p. 
p. Braginet.

Vakarienės metu buvo loteri 
ja ir vargonų krikšto akto pa 
sirašymas su aukomis. Visa ši 
iškilmė vargonų fondui bus da 
vusi apie 1000 dol. įplaukų.

— 'po po $40“už“akra.“- - PP’ BUBBV šeima . Pasistatė 
k .......y , namus Cadillac gatvėje

skelbimų rinkėjais būti, prašo 
mi registruotis pas Seimelio 
Prezidiumo sekretorių p. Staš 
kevičių nurodutu telefonu.
PROF. DR. ŠIDLASKA1TĖ, 
ateinantį sekmadienį (gegužes

— 6 d.) atvyksta į Montreal}, kur 
p. mokytojų

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
1058 — 6 Ave, Verdun. 
Telefonas: PO 6-1657.

REIKALINGA 
prityrusi mergina ar moteris
mų ruošai dienomis nuo 9 iki 3 

vai. Skambinti WA 5520.

Praėjusio šeštadienio vakare 
Eaton Auditorijoje gražiai pasi 
rodė rečitalyje kanadietė Mac

na

metų naudotą carą. 
Siūlyti — RA 7-5795.

JOSEPH P. MILLER, 
B. A., B. C. L. 
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
Montreal. UNiversity 6-7026 

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. HU 9-1653

NOTARAS 
MILTON W. WINSTON,

B. A., B. C. L.
Suite 504 ir 505 

4 Notre Game St. E. 
Montreal. HArbour 2468

Raštinė vakarais: LA 1-7926—8873 X
8 2104 Mount Royal St. E. X

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Renė TALB OT
ADVOKATAS

Suite 306, Aldred Building
507 Place D'A r m e s MArquette 8045 ę

I. G. ELECTRIC R'd
Ele ktros 

IGNAS
3260

ramoje gana vykusiai asistavo 
sol. V. Verikaitis. Programa

. Abu 
solistai padainavo keletą ir lie 
tuviškų dainų. Gaila tik kad 
didelėje auditorijoje mažokai 
buvo žmonių.
E. LIAUDINSKAITĖS atvaiz 
das įdėtas Toronto Stare kaip 
Velykų parado karalienės. Ele 
onora Liaudinskaitė apsirengti 
si tautiniais drabužiais.

kontraktonus

GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5515

SULLIVAN REALTIFS 
Member of Montreal 
Real Estate Board

1410 Guv St., tel. Fl

Co.

6351

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas 

280 RoncesvaHes Avė 
Telefonas OL. 4778 

Priėmimo valandos: 11-1 v. 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais IK 
v. pp. Kitu laiku, susitarus 
Naujas kabinetas

F'rkant ar p;.rduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

neju- 
mūsų f Raštinė: OLiver 4451

JIEŠKOMA 10 ar daugiau 
dalininkų nupirkti 1.750 akrų 
žemei, kuri randasi 55 mylios 
už Montrealio. Visą tą plotą 
perkant, galima bus nupirkti

Dr. P. MORRIS 
_DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4 
j rytus nuo Dufferin St.

NAUJA
MOTERŲ KIRPYKLA:

Pranešu gerb. savo klijen- 
tėms, kad atidariau moterų 
kirpyklą - saloną „Warren 
Park Shopping Centre“, 
85B Varsity Rd. Telef.: biz 

nio RO 7-7661;
namų RO 7-8209.

K. Š I e k i e n ė.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 w 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
dais 1—3 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinėta*.
Tel. ME 2933
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